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APRESENTAÇÃO 

 

O Seminário de Estágio Supervisionado, promovido anualmente pela Faculdade 

de História da Universidade Federal de Goiás, reúne estudantes, professores/as 

orientadores/as e supervisores/as para debater as múltiplas dimensões dessa etapa 

formativa da Licenciatura. Em sua 14ª edição1, o tema central do seminário foi o 

documento elaborado pela Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de História 

(ABEH) cujo objetivo é construir coletivamente diretrizes que fortaleçam a resistência 

aos ataques pelos quais a profissão vem passando nos últimos anos no Brasil. O 

documento Compromissos éticos da docência em História norteou as discussões do 

evento, que contou também com as apresentações dos resultados dos estágios 

realizados pelos graduandos e graduandas da FH ao longo das suas quatro etapas 

(2020 a 2022). Este E-Book apresenta, para a comunidade acadêmica e demais 

interessados, os artigos produzidos pelos estudantes nesta edição do evento. Os 

textos foram organizados em oito seções temáticas, conforme as comunicações 

realizadas nos dias 5 e 7 de abril de 2022, no formato virtual.  

Na seção 1, intitulada Experiências de estágio em contexto de pandemia, as 

autoras e o autor problematizam as experiências de estágio no período da pandemia 

de Covid-19, que marcou significativamente o seu processo formativo durante a 

Licenciatura em História. Mesmo diante das limitações impostas por tal contexto, os 

estudantes revelam que a experiência do estágio possibilitou pesquisas sobre o lúdico 

como recurso didático no ensino de História, a representação afro-brasileira nos livros 

didáticos e a atuação de Joaquim Nabuco no processo abolicionista como tema para 

a aula de História. Além disso, há um texto que traz dados importantes, a partir de 

fontes jornalísticas, para pensarmos os impactos do Ensino Remoto Emergencial nas 

escolas durante o período da suspensão das aulas presenciais. 

A seção 2 trata de Materiais didáticos, ensino e pesquisa em História: são textos 

que analisam diferentes temas, suas abordagens e problematizações ao serem 

inseridos nos livros didáticos de História voltados à Educação Básica. Nesse conjunto, 

as autoras e os autores analisam temas como a presença da “questão nacional” da 

Revolução Russa, a representação da mulher em coleções específicas e o papel dos 

                                                
1 O evento é realizado anualmente, desde 2008, como parte do projeto de estágio da Faculdade de 

História. 
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 novos movimentos sociais nestes manuais. As análises transitam entre diferentes 

referenciais teóricos e apresentam resultados de investigações realizadas durante a 

realização dos estágios. 

Cinema, música, literatura e aprendizagem histórica reúne, na seção 3, artigos 

que discutem o uso de diferentes linguagens no ensino de História: o cinema como 

objeto de pesquisa e ferramenta para a aprendizagem, as experiências com o uso da 

música nas práticas docentes e uma importante reflexão sobre as literaturas 

indígenas no ensino pela perspectiva da transdisciplinaridade. Os autores relatam 

experiências em que utilizaram tais recursos, sem perder de vista a dimensão 

investigativa desses trabalhos. 

A seção 4 apresenta o Estágio em História como campo de possibilidades, cujos 

textos refletem sobre o uso de metodologias diferenciadas como o estudo dirigido e a 

sua relação com o uso da internet, as possibilidades e limitações da educação a 

distância e do ensino remoto, a perspectiva construtivista no ensino de História e a 

relação entre as ideias prévias construídas na esfera pública e as aprendizagens 

históricas na escola. As autoras e o autor recorrem a teorias da aprendizagem para 

pensar, articulando às suas experiências de estágio, as especificidades do ensino de 

História na Educação Básica. 

Na quinta seção, Ensino de História e os desafios da docência, autoras e autores 

discutem os desafios de ensinar história em um contexto marcado pelo negacionismo 

histórico e por disputas pelo passado. Os conceitos em torno da Ditadura civil-militar 

em livros didáticos e suas abordagens por professoras e professores de História são 

problematizadas ao lado de reflexões sobre o papel da tecnologia no ensino de 

História e de temas de da história contemporânea. As disputas pelo passado e os 

significados da história são, pois, reconhecidos e discutidos como importantes 

desafios para a docência no ensino de História atualmente.  

    Reflexões sobre metodologias e aprendizagem histórica aparecem como 

tema da 6 seção, que reúne textos sobre as possibilidades da linguagem audiovisual, 

da história em quadrinhos e de plataformas digitais para as aulas de História, além de 

considerações sobre o folclore goiano e seus significados para aulas de História. A 

referida seção indica, pois, caminhos e potencialidades para o trabalho cotidiano na 

sala de aula de História.  

   O profícuo campo da história digital e suas relações com o ensino de História 

são discutidas na sétima seção do livro, intitulada História Digital e suas articulações 
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 com o ensino de História. Nessa seção aparecem reflexões sobre o laboratório de 

história digital e suas perspectivas para o ensino de História, bem como debates 

significativos sobre mídias audiovisuais e ferramentas digitais e sua dinâmica 

característica, em suas possibilidades no contexto de pandemia e para além dele.  

    A seção 8 apresenta temas concernentes as relações entre ensino e teoria da 

história a partir de um diálogo com temas sensíveis e usos públicos do passado. 

Relações entre teoria da história, didática e ensino de História aparecem nas 

reflexões das autoras e autores que abordam os impactos da pandemia de Covid-19 

na educação e problematizam o ensino de história como ferramenta para a discussão 

de temas sensíveis, sua relevância para a ressignificação do ensino de História.  

A atualidade e relevância das discussões ora apresentadas destacam os 

compromissos das autoras e autores dos 35 textos que compõem esses Anais; 

estudantes que tiveram sua formação marcada pela pandemia e por ataques contra 

a democracia e a ciência, e que fizeram frente a esse contexto com a produção de 

conhecimentos e experiências de transformação da docência no ensino de História. 

 

Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

Coordenador de estágios FH 

 

Prof. Dr. Josias Freire 

Vice-coordenador de estágios FH 

 

Goiânia, julho de 2022.  
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O ensino de história e o lúdico: Percy Jackson como recurso 

didático para a educação básica 

 

Jéssica Fernanda de Sousa 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

A educação histórica enfrenta, no contexto brasileiro atual, realidades 

incompatíveis com o intenso exercício didático desenvolvido pelos professores de 

história em prol do aprendizado desta disciplina, que envolve, mais do que outras, a 

disponibilidade de cada indivíduo para reflexões acerca de contextos distintos, 

semelhantes ou relacionados com a experiência cotidiana de cada um. Esta 

disponibilidade é decorrente do interesse para com a vivência do outro, que, 

infelizmente, se encontra cada vez mais distante nos tempos atuais, em que a 

facilidade de interação com o mundo através de recursos tecnológicos oculta, muitas 

vezes, o olhar sobre o passado.  

 Outro fator que dificulta a didática dos professores de história é a falta de 

infraestrutura que acomete muitas instituições de ensino, principalmente públicas. Em 

muitas escolas, é impossível que sejam apresentados recursos midiáticos, como 

imagens, vídeos, slides, dentre outras possibilidades que visam facilitar o aprendizado 

de tempos tão distantes do que conhecemos e, também, torná-lo mais concreto e 

relacionado com as vidas práticas dos estudantes. Segundo Jörn Rüsen, a 

aprendizagem histórica só é possível se relacionada com a vivência, experiência e 

conhecimentos dos personagens envolvidos nesse processo, mas é comum que 

faltem mecanismos que possibilitem a aproximação entre a história ensinada nas 

salas de aula e a vida prática daqueles envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem (RÜSEN, 2006; 2019). 

Diante destas dificuldades, como o professor de história deve atuar em sala de 

aula a fim de promover um ensino de história relacionado com a vida prática? Este 

artigo busca desenvolver uma perspectiva acerca desta reflexão a partir da análise 

das proposições da Didática da História - enquanto área teórica que articula o 

exercício docente às análises epistemológicas do ensino - e do lúdico, aqui entendido 

sob a perspectiva do jogo, defendida por Johan Huizinga -, em associação com a obra 
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 literária infanto-juvenil Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, que é tratada 

como uma ferramenta didática facilitadora do aprendizado a respeito da história da 

Grécia Antiga.  

Comecemos, então, com as perspectivas teóricas que legitimarão a análise da 

obra literária. 

 

Considerações sobre a Didática da História 

Durante a década de 1960, a Didática da História passou por uma virada 

paradigmática. Ao fazer uma análise do caso alemão, Jörn Rüsen se propõe a utilizá-

lo como exemplo para abordagens mais amplas que não se restringem somente à 

Alemanha. Rüsen observa que, antes desta data, a didática não era considerada 

como uma parte integrante da História científica, da epistemologia histórica, uma vez 

que se encontrava intrínseca à pedagogia.  

 

Nos anos 60 e 70 todo o cenário mudou. A arrogância do sábio que 
assumia que os estudos históricos eram legitimados pela sua mera 
existência perdeu seu poder de persuasão. Uma nova geração de 
estudiosos criticava radicalmente o conceito tradicional de estudos 
históricos e propagava um novo conceito teórico que estavam aptos 
para pôr em prática. Eles concebiam a história como uma ciência 
social com laços muito próximos de outras ciências sociais (RÜSEN, 
2006, p. 10). 

 

Nesse período, a Alemanha enfrentava uma reorientação cultural muito 

influenciada por novas correntes de estudiosos que ganhavam mais espaço no 

cenário de transformações pelas quais passava o país no pós-Segunda Guerra 

Mundial, em específico nos anos 1960. A mudança paradigmática se deu quando as 

perspectivas sobre o que era a história, qual a sua função e quais seus meios de 

disseminação foram afastadas do âmbito pedagógico e analisadas em consonância 

com a epistemologia concernente à própria ciência histórica. Ou seja, a Didática da 

História passou a ser vista como uma parte, um desdobramento da Teoria da História. 

Essa mudança se faz fundamental para a compreensão da história como ela é 

estudada nos dias de hoje, pois foi a partir desse movimento, iniciado na segunda 

metade do século XX, que as dimensões teóricas da aprendizagem, da educação e 

da consciência histórica começaram a ser construídas (RÜSEN, 2006). 

Outra mudança muito significativa resultante desse movimento foi um novo olhar 

sobre a Didática da História no sentido de seu objetivo e alvo. Após 1960, a história 
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 passou a considerar meios exteriores à academia como agentes ativos na construção 

do saber, como defende Oldimar Cardoso (2008). A ideia de que os professores do 

ensino básico aplicam conhecimentos simplificados e atrasados da academia nas 

escolas foi contestada. Os alunos passaram a ser vistos como muito mais do que 

cérebros amorfos prontos para absorver conhecimentos ditados pelos professores de 

formações inferiores aos acadêmicos. A Didática da História evoluiu de tamanha 

forma em suas abordagens ao longo dos últimos 60 anos que, atualmente, os 

estudiosos da disciplina a entendem em sua multiplicidade de formas de aplicação e 

disseminação. Hoje, professores, alunos e a comunidade em geral são reconhecidos 

como criadores de saber histórico, um saber diferente daquele produzido na 

academia, mas não por isso inferior; apenas diferenciado por estar relacionado aos 

objetivos pessoais e coletivos das diferentes sociedades (CARDOSO, 2008). 

A Didática da História, atualmente, está voltada para conceitos desenvolvidos 

após a virada paradigmática dos anos 1960. A preocupação com a utilidade da 

história para a vida prática, que suscita o interesse de professores e alunos para a 

investigação do passado, abriu espaço para uma maior curiosidade dos acadêmicos 

perante as formas de ensino e aprendizagem da disciplina. Há inúmeras 

possibilidades de ter contato com o passado, seja através de livros, revistas, filmes, 

documentários, séries, músicas, entre outras cada vez mais amplas na era das 

tecnologias digitais. Mas trataremos da escola como ambiente de ensino de história, 

pois este é um ambiente formal de aprendizagem e esta se faz, no melhor dos 

cenários, mediante a presença de um professor formado em história.  

Segundo Isabel Barca: 

 

A abordagem da investigação em Educação histórica nasceu da 
preocupação em contribuir para aquilo que, talvez, falte ainda no 
panorama global dos trabalhos em Ensino da História (e de alguns 
outros saberes): ligar a teoria à prática, isto é, não apresentar apenas 
propostas prescritivas não testadas em estudos empíricos, mas sim 
criar, implementar e analisar situações de aprendizagem reais, em 
contextos concretos, e disseminar resultados que possam ser 
ajustados a outros ambientes educativos (BARCA, 2012, p. 37). 

 

Aliada às teorias de Jörn Rüsen sobre o ensino de história, Barca aponta a união 

da teoria com a prática como fundamental para a aprendizagem histórica. Além de 

fundamental, é também o elemento ausente na maioria dos trabalhos relacionados 

ao tema tanto por parte dos acadêmicos quanto pelos professores do ensino básico. 
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 As escolas comumente estão interessadas no âmbito prático, que forma os 

estudantes para acertar questões de provas e exames nacionais, enquanto os 

historiadores, diretamente ligados às universidades, se preocupam com o âmbito 

teórico, epistemológico, que fundamenta a didática presente em sala de aula, mas é 

alheio a ela (BARCA, 2012; RÜSEN, 2006; 2019). 

Tanto para Barca (2012) quanto para Rüsen (2019), esse distanciamento é uma 

grande falha limitante para ambos os lados. Além de limitar o conhecimento produzido 

pela academia, leva a educação escolar à ausência de sentido para professores e 

alunos. Em outras palavras, essa falha induz à construção de uma história que “não 

serve para nada”, pois não tem relação com a vida prática dos envolvidos. Tal fator 

amplifica, também, o desinteresse para com a história ensinada em sala de aula.  

Reiterando a necessidade pungente da união entre teoria e prática, Rüsen 

defende que, para que os alunos da educação básica entendam realmente o que é a 

história e qual a sua importância, é necessário que conheçam como a história é 

construída. Os métodos e teorias fundamentais da epistemologia histórica devem ser 

levados aos estudantes de maneira acessível para que, assim, compreendam o 

funcionamento da disciplina como ciência. Além disso, para que a história atinja algum 

patamar de importância na vida dos estudantes da educação básica, é necessário 

que seja ensinada de maneira relacionada às suas vidas práticas, o que depende da 

valorização dos conhecimentos prévios de cada indivíduo (RÜSEN, 2019). 

A efetivação desta medida necessita que o professor tenha conhecimento prévio 

dos seus alunos, de suas realidades sociais, preferências e objetivos. Esse não é, de 

forma alguma, um trabalho fácil, pois as demandas sobre os profissionais do ensino 

seriam ainda maiores e talvez impossíveis de serem atingidas em um contexto 

educacional precário e restrito como o brasileiro. Entretanto, um esforço dos docentes 

e da comunidade escolar como um todo deve ser construído nessa direção, pois as 

teorias aqui discutidas apresentam a necessidade latente deste posicionamento, que, 

certamente, contribui para que a distância - entre professores, alunos e a história -, 

comumente experienciada nas salas de aula, seja reduzida.  

O trajeto que a Didática da História tem tomado nas últimas décadas parece ser 

aquele da mudança de interesses (perspectivas). Os pesquisadores mudaram seus 

interesses quando desvincularam a Didática da História da Pedagogia e a dedicaram 

à epistemologia histórica. Outra mudança de interesses se deu quando os 

acadêmicos passaram a considerar a educação básica e a sociedade como um todo 
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 como construtores ativos do conhecimento histórico. Considerando a educação 

histórica como um segmento da Didática, observamos uma mudança mais específica: 

o recente interesse pelos alunos como seres individuais, que se relacionam com o 

mundo, portadores de experiências e conhecimentos prévios, e pelos professores 

como historiadores capazes de construir saberes distintos da academia voltados para 

a análise da consciência histórica dos alunos (BARCA, 2012; CARDOSO, 2008; 

RÜSEN, 2019). 

Maria Auxiliadora Schmidt realiza um trabalho exemplar relacionado à 

educação, aprendizagem e consciência histórica apontando, enfaticamente, para a 

importância da valorização do interesse dos alunos. Segundo a autora: 

 

Neste processo, o aluno é entendido como agente da sua formação 
com ideias prévias e experiências diversas e o professor como 
investigador social e organizador de atividades problematizadoras; o 
conhecimento histórico é visto a partir de sua natureza 
multiperspectivada e nos seus vários níveis: senso comum, ciência e 
epistemologia; as estratégias e recursos são múltiplos e 
intervenientes; a avaliação é feita a partir de todo o material produzido 
pelo aluno; e os efeitos sociais são focados nos agentes sociais 
(SCHMIDT, 2006, p. 5). 

 

Novamente, as ideias de Jörn Rüsen têm um peso muito significativo para a 

ascensão desses novos interesses. Conceitos como consciência histórica, vida 

prática, aprendizagem histórica, muito trabalhados pelo historiador alemão, chegaram 

aos debates brasileiros através de tradutores como Estêvão de Rezende Martins, 

Maria Auxiliadora Schmidt, Marcelo Fronza, entre outros, e ganharam muito espaço 

nos ambientes de debate, pois são ideias que muito agradam aos pesquisadores 

dessa nova corrente de interesses. A questão que mais interessa para esse trabalho 

é a mudança paradigmática pela qual passou a Didática da História, que proporcionou 

o interesse dos pesquisadores pela sala de aula como campo de estudo e concedeu 

visibilidade para os alunos como agentes ativos na construção do saber histórico, 

justificando o foco aqui concedido aos trabalhos de Rüsen (DUARTE, 2017; RÜSEN, 

2006; RÜSEN, 2019), Barca (2006; 2012) e Schmidt (2006). 

O historiador inglês Peter Lee, em seu texto Por que aprender história? 

(originalmente intitulado Why learn history?), apresenta a importância da história para 

a compreensão dos conceitos. Utilizando o exemplo do Comunismo, o professor 

explica que podemos ler a definição de Comunismo no dicionário, mas entenderemos 
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 muito mais sobre ele se conhecermos seus feitos. Através desse exemplo, Lee 

evidencia a importância de se conhecer a história, pois o interesse pelo passado é 

inerente aos seres humanos, mas a aprendizagem histórica é construída de maneira 

contínua e apresenta um significado (LEE, 2011, p. 20-22). 

É graças a esse olhar dos docentes e pesquisadores para com a sala de aula 

que novas formas de entender o mundo, a história e o ensino de história começaram 

a ser desenvolvidas. A literacia histórica é um exemplo deste empenho. 

Apesar da inerência do interesse pelo passado nos seres humanos, o interesse 

cotidiano dos indivíduos é diferente do aprendizado histórico escolar, que excede o 

senso comum e objetiva a formação de consciência crítica nos estudantes. O ensino 

de história nas escolas está relacionado à chamada literacia histórica, definida por 

Isabel Barca como uma forma histórica de ler o mundo (BARCA, 2006, p. 95). 

Para Peter Lee, literacia histórica é o processo de cognição, ou alfabetização 

histórica que propicia aos alunos não apenas a “aquisição de fatos ‘objetivos’, ele 

envolve também o conhecimento histórico. A literacia histórica considera as 

experiências cotidianas do aluno, porém, supera o senso comum, contribuindo no 

desenvolvimento de uma consciência histórica, de uma postura crítica que o faça 

intervir na realidade” (LEE, 2006, p.135).  

 

Nesse sentido, a consciência histórica, tal como defendida por Rüsen, 
é diferente da literacia histórica, pois, enquanto a primeira é construída 
no cotidiano de cada pessoa, a segunda é fruto do aprendizado 
histórico escolar. Assim, como apresenta Lee, a importância da 
historicidade como fator fundamental para o entendimento da 
aprendizagem histórica se faz evidente, já que ela é particular e 
diferente da história, mas está presente em cada um dos alunos 
(MANTOVANI, 2014). 

 

O lúdico e o ensino de história     

Novos conceitos foram desenvolvidos a partir da mudança paradigmática pela 

qual passou a Didática da História, lançando a ciência histórica a percorrer novos 

caminhos voltados para outros tipos de produção de conhecimento que excedem o 

alcance da academia. O ambiente escolar passou a ser, então, um local de 

experimentação, um campo de estudo para a história e também um locus produtor de 

conhecimento histórico (CARDOSO, 2008). 

Ao nos propormos a pensar sobre a escola nessa perspectiva, uma questão se 

apresenta de imediato: a relação dos professores de história e alunos para com a 
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 ciência ensinada. Uma conclusão também pode ser obtida com facilidade: apesar das 

teorias sobre Didática da História terem mudado substancialmente nas últimas seis 

décadas, tornando-se mais amplas, abrangentes, humanizadas e acolhedoras da 

diversidade que é o ambiente escolar, transformações drásticas não ocorreram de 

modo generalizado na prática docente. Muitos historiadores da área tentam levar as 

inovações teóricas da universidade para o ensino básico através de trabalhos de 

campo, sendo Maria Auxiliadora Schmidt (2006) e Isabel Barca (2012) dois grandes 

exemplos, mas esses são movimentos pequenos e de alcance limitado. A maioria das 

discussões continuam ainda apenas na teoria, uma vez que as práticas educacionais 

não sofreram alterações à altura.  

Diversas razões dificultam essas transformações que devem abranger todo o 

sistema educacional de uma nação; no caso do Brasil, o tamanho da área e os 

milhares de pessoas e órgãos envolvidos são obstáculos mais que significativos. 

Além disso, a recepção da sociedade perante essas inovações também deve ser 

considerada, uma vez que é comum o receio pelo desconhecido (ainda mais em um 

ambiente em que a educação não é valorizada como deveria) e o apego pelos antigos 

hábitos. Em outras palavras, a grande maioria da população concorda com as práticas 

tradicionais de ensino nas quais o professor supostamente detém o conhecimento a 

ser transferido aos alunos, que devem absorver as informações sem questioná-las, 

tanto por terem vivido essa experiência quanto pela falta de conhecimento de algo 

novo e mais eficaz. 

Pensar o ensino de história nesse contexto é um tanto desmotivador, pois 

observamos que os teóricos da Didática da História mudaram suas perspectivas 

perante o ambiente escolar, mas o último continua reproduzindo as práticas antigas 

de ensino, salvo algumas escolas modelo, geralmente particulares e, portanto, de 

acesso restrito à grande maioria da população brasileira.  

Nesse cenário no mínimo antiquado de ensino, o interesse dos alunos pela 

história escolar torna-se um objeto curioso para análise. Com a ampliação das mídias 

sociais e da internet em larga escala, há, atualmente, inúmeras formas de se aprender 

história, dentre as quais a escolar passa a ser a menos motivadora. Não é incomum 

ouvirmos dos jovens que aprendem mais história com as videoaulas presentes na 

internet do que com os professores da escola, que é uma questão preocupante para 

o ensino de história. 
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 O que chama a nossa atenção após discutirmos sobre as teorias mais recentes 

da Didática da História é a relação entre professores e estudantes desenvolvida em 

sala de aula. Nesse cenário tão restritivo perante formas mais instigantes de ensino - 

que, no caso da história, se baseiam ainda em datas e grandes nomes que não se 

conectam em nada com a vida prática dos estudantes -, como professores e alunos 

podem se aproximar e desenvolver, em consonância, um ensino mais rico e produtivo 

que instigue a ambos e, principalmente, coloque os discentes em posição ativa diante 

da construção do saber histórico, que tem como um de seus princípios a dialética - a 

troca de experiências? 

Johan Huizinga (1872-1945), historiador holandês, em sua obra Homo Ludens: 

o jogo como elemento da cultura (2000), publicada pela primeira vez em 1938, 

apresenta o jogo – palavra derivada do latim ludens – como uma característica 

pertencente aos seres humanos que é anterior à cultura, mas também sua 

constituinte, uma “função social” que antecede os Homo sapiens, mas continua em 

sua descendência. O ser humano possui, portanto, um interesse pelo jogo, pelo 

brincar, se divertir, que permeia muitos âmbitos da vivência cotidiana, fazendo com 

que determinadas situações sejam mais prazerosas, interessantes e convidativas que 

outras. As brincadeiras infantis são exemplos da afeição dos humanos pelo brincar, 

sendo que o autor nos mostra que este hábito não é abandonado na fase adulta, mas 

transformado, se apresentando com características distintas, mas ainda sim 

presentes. Nas palavras do autor: 

 

Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado existente 
antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as 
mais distantes origens até a fase de civilização em que agora nos 
encontramos. Em toda a parte encontramos presente o jogo, como 
uma qualidade de ação bem determinada e distinta da vida "comum". 
Podemos deixar de lado o problema de saber se até agora a ciência 
conseguiu reduzir esta qualidade a fatores quantitativos. Em minha 
opinião não o conseguiu. De qualquer modo, o que importa é 
justamente aquela qualidade que é característica da forma de vida a 
que chamamos "jogo". O objeto de nosso estudo é o jogo como forma 
específica de atividade, como "forma significante", como função social 
[...] (HUIZINGA, 2000, p. 7). 

 

 Por ser o jogo um “fenômeno cultural” (HUIZINGA, 200, p. 5), seria negligente 

pensarmos que está alheio à sala de aula. As brincadeiras costumam ser vistas como 

indisciplina dos estudantes, elementos que atrapalham o desenvolver da aula. 
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 Entretanto, este pode ser o elemento que falta no ensino de história para que seja 

tornada realidade a discussão implementada por Isabel Barca (2012): a associação 

entre teoria e prática no âmbito do cotidiano escolar. O jogo é, nesta perspectiva, um 

aspecto do lúdico que atua, justamente, na vida prática dos estudantes. 

 

Diante disso, a utilização consciente da característica humana de 
afeição aos jogos como um recurso didático empregado no ensino de 
história poderá contribuir para a implementação do lúdico nas salas 
de aula. O lúdico é importante para que o ensino da disciplina histórica 
seja, primeiramente, interessante, para que desperte a curiosidade e 
a sede dos estudantes pelo conhecimento. A partir disso, quando uma 
conexão entre professor e alunos for estabelecida através deste 
recurso, o ambiente propício para a vinculação do conteúdo da grade 
curricular com o passado prático dos discentes estará formado. 
Reiteramos, aqui, a perspectiva já comprovada por Rüsen: o 
conhecimento só pode ser construído e apreendido por um indivíduo 
se relacionado com sua experiência prévia. A consciência histórica 
mina quaisquer dúvidas a este respeito (RÜSEN, 2019). 

 

 O lúdico pode ser implementado na educação através de diversos meios, como 

filmes, vídeos, jogos, livros, músicas etc. Entretanto,  a apreensão de conhecimento 

histórico a partir desses dispositivos é perigosa, pois pode induzir a equívocos, 

generalizações, anacronismos, entre outras questões, que só podem ser sanadas 

através da mediação do professor-historiador. É importante ressaltar que o lúdico não 

é o elemento que garante o ensino de história, este é visto, aqui, como um recurso 

didático, um facilitador da aprendizagem. 

A discussão que fizemos anteriormente sobre ouvir, aceitar e respeitar os 

conhecimentos prévios dos alunos em sala de aula ainda guarda sua importância. A 

exposição constante a referências históricas dispersas nos diversos meios de 

entretenimento dos jovens os induz a relacionar os fatos que já conhecem com as 

aulas de história. Muitas vezes, essas reflexões tornam-se perguntas em sala de aula. 

É comum que os professores repreendam comentários deste teor, dizendo que aquilo 

que é apresentado na televisão ou em livros não é história e conta com muitos erros. 

Repreensões como essas minam a criatividade e a capacidade de fazer relações dos 

alunos e minam, principalmente, seu interesse pela aula de história, uma vez que 

percebem que o que conhecem e gostam não é significativo para a construção do 

saber.  

É de fundamental importância, portanto, que os professores valorizem os meios 

não escolares de disseminação de conhecimentos históricos. Aliar-se a eles e utilizá-



 
22 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 los em sala de aula pode ser uma excelente alternativa para conquistar o interesse 

dos estudantes que certamente aprenderão de maneira mais eficaz e duradoura uma 

vez que estiverem envolvidos ativamente com a construção do saber histórico. 

Entretanto, isso deve ser feito com o intuito de colocar sob análise histórica esses 

meios alternativos - e tão instigantes aos jovens - de apresentação de fatos históricos. 

Em hipótese alguma filmes, livros, jogos, músicas etc., devem ser tomados como 

verdades inquestionáveis. Reitero que a crítica, uma parte constituinte da construção 

do conhecimento histórico, não deve ser abandonada. Ela deve ser efetuada através 

de objetos relacionados com a vida prática dos alunos, que despertem seu interesse, 

para que, assim, possam se envolver ativamente no processo de aprendizagem e 

fazê-lo com gosto pela atividade ensaística de serem historiadores durante as aulas. 

Além disso, o lúdico é uma ferramenta didática que não depende, necessariamente, 

de infraestruturas específicas das escolas, como equipamentos digitais ou salas 

especializadas, elementos que não fazem parte da realidade carente da maioria das 

escolas públicas brasileiras. A maior aliada do lúdico é a criatividade, como a do 

professor de matemática que utiliza o jogo “amarelinha” para ensinar a contar ou um 

bolo para facilitar o entendimento das frações. 

 

Percy Jackson e o Ladrão de Raios: uma alternativa prática 

A fim de oferecer um modelo de como o lúdico pode ser empregado como 

recurso didático nas aulas de história, analisamos a obra literária infanto-juvenil Percy 

Jackson e o Ladrão de Raios.  

A saga Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, ganhou lugar garantido 

nas estantes de milhares de jovens, sendo um sucesso mundial desde 2005, data de 

sua primeira publicação nos Estados Unidos. Desde então, reedições são lançadas, 

pois a narrativa sobre o suposto mundo mitológico grego que existe na atualidade 

encanta milhares de jovens entre 10 e 15 anos de idade, a faixa etária dos estudantes 

de história da educação básica. Segundo uma publicação de 2017 do jornal norte-

americano The New York Times, Percy Jackson permaneceu na lista de mais 

vendidos por 445 semanas e ainda hoje continua sendo relançado como best-seller. 

De acordo com a revista Veja, a mesma saga já atingiu mais de 5 milhões de leitores 

no Brasil (CAPUANO, 2021). 

O elemento da saga fictícia que mais desperta a atenção dos jovens leitores é o 

cenário em que se passa a história, os Estados Unidos, em associação com 
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 elementos da antiguidade grega. Os cinco livros da série Percy Jackson intitulam as 

aventuras de um menino de mesmo nome que, em pleno século XXI, é um semideus. 

A obra parte da premissa de que os deuses do Olimpo não apenas existem, como 

vivem entre nós na cidade de Nova York. 

As referências constantes ao mundo grego transpostas para a atualidade 

fascinam o público leitor e, como previsto, os fazem pensar que a Grécia antiga, os 

deuses, heróis, monstros e guerras aconteceram como descritos nos livros. Por isso, 

quando estudam o assunto na escola, é comum que relacionem o conteúdo de 

história grega ensinado pelos professores com o conhecimento prévio obtido através 

da leitura de entretenimento. Muitas vezes, essa associação é vista de modo 

negativo, como um desvio de conteúdo; entretanto, caso um determinado aluno 

levante um comentário acerca disso e o professor o repreenda, o interesse será 

minado, como discutido anteriormente. Mas, caso a atitude seja contrária, certamente 

o interesse que o aluno dispensa aos livros será amplificado para o conteúdo 

ensinado em sala, pois este se tornará mais concreto, mais significativo para o jovem, 

já que relacionado com sua experiência prévia - vida prática -, premissa que, para 

Rüsen (2019), é fundamental para o sucesso da aprendizagem histórica.  

A obra Percy Jackson é utilizada aqui como um exemplo para esclarecer a 

necessidade de valorização do interesse dos alunos e dos professores a fim de 

construir aulas que realmente contribuirão para o aprendizado de história de maneira 

efetiva e prática. Infelizmente, esse movimento de valorização de ideias e 

comentários relacionados a objetos como Percy Jackson e outros atrativos do público 

infanto-juvenil é comumente desprezado, o que é uma falha que traz como 

consequências um ensino mecânico, sem sentido para ambas as partes envolvidas.  

Da mesma forma que os alunos levam seus interesses para a escola, os 

professores podem utilizar destes meios para enriquecer suas aulas e torná-las mais 

lúdicas - dinâmicas, voltadas ao jogo (HUIZINGA, 2000). Os docentes que assim 

fizerem transformarão a dinâmica escolar do nível micro para o macro, da sala de 

aula para a instituição e assim sucessivamente, haja vista que nenhuma mudança 

estrutural nesse sentido ocorreu no sistema educacional brasileiro. A mudança se 

daria por parte do docente, que, ao tomar tal posição, tornar-se-ia não mais detentor 

absoluto do conhecimento, mas mediador das informações que permeiam tanto a 

academia quanto a vida comum dos jovens e essa ação possui o potencial de 
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 influenciar que próprios alunos construam um conhecimento próprio acerca da 

história.  

Em meio a esse exercício docente, cabe que o professor faça uso do poder 

reatualizador da mitologia. Como explica Daniela Pacheco (2016), os mitos não 

permanecem estáticos, estagnados, ao longo do tempo. Pelo contrário, são 

reatualizados sucessivamente. No caso da mitologia grega, esta era transmitida 

oralmente, tempos depois passou a ser registrada por escrito, depois foi utilizada 

como inspiração para outras obras. A própria saga Percy Jackson e os Olimpianos 

prossegue com esta orientação temporal da mitologia, que é sempre reescrita sob a 

experiência vivida e conhecida pelo autor, pois bebe das fontes da antiga Grécia para 

estabelecer uma relação entre os deuses do Olimpo e a sociedade atual, que vive 

uma era tecnológica, globalizada, consumista - elementos presentes na série infanto-

juvenil. 

Quando pensamos no poder do mito como um recurso didático para o ensino de 

história, certamente a primeira intenção dos professores é retomar as narrativas 

antigas, preferencialmente a partir de documentos e autores da época. Esta é uma 

alternativa pertinente, que muito se relaciona com a intenção de afirmação da ciência 

histórica pregada por Johann Gustav Droysen, no século XIX. Nesses termos, seria 

uma abordagem primorosa, que proporcionaria aos alunos um entendimento 

completo acerca da História Antiga, de suas fontes e particularidades. Entretanto, 

pensando do ponto de vista do lúdico, provavelmente seria, também, uma atividade 

maçante, cansativa, já que tais fontes e recursos são alheios à vida prática dos 

estudantes da educação básica e ao jogo. Aqui se enquadra o poder reatualizador do 

mito, pois partimos da hipótese de que obras como Percy Jackson e os Olimpianos 

seriam mais eficazes para promover um ensino de história mais lúdico e interativo nas 

salas de aula. Reitero que esta não é uma proposta de simplificação, negação das 

fontes ou permissão deliberada de anacronismos no ensino de história. A proposta é, 

simplesmente, utilizar repertórios conhecidos pelos estudantes para promover o 

interesse pela disciplina ensinada, utilizando, desta forma, o lúdico como um recurso 

didático. 

A utilização da série Percy Jackson em aulas de história pode atender, também, 

a outras demandas. As referências constantes a elementos da Grécia Antiga, em 

específico sua mitologia, que inspira as aventuras do menino semideus que vive nos 

dias atuais, podem ser úteis para ilustrar aos estudantes imagens de tempos muito 
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 remotos. Jovens e adolescentes não possuem a facilidade que compete a um 

historiador formado de criar cenários históricos coerentes através da imaginação, por 

não possuírem informações suficientes para fazê-lo. As obras de ficção mostram um 

cenário já estabelecido ao leitor no qual ocorre a fantasia narrada. A história de Percy 

Jackson, apesar de se contextualizar no século XXI, se preocupa em descrever parte 

do arcabouço histórico grego com a intenção de conceder verossimilhança à 

narrativa.  

 Com base nessa justificativa teórica, exemplos foram desenvolvidos a fim de 

propor meios de utilização da saga Percy Jackson como recurso didático facilitador 

da aprendizagem histórica. Nos detivemos no primeiro volume da obra, Percy 

Jackson e o Ladrão de Raios, pois é coerente que o professor indique o livro inicial 

para leitura dos alunos. Consideramos, aqui, que o professor utilize trechos do livro 

e, através de sua própria narrativa, estabeleça conexões e esclarecimentos acerca 

de acontecimentos e cenários narrados em Percy Jackson em consonância com o 

conteúdo de história da Grécia Antiga presente na grade curricular da educação 

básica. 

Com cenário nos referimos não apenas à descrição de espaços geográficos, 

mas também de situações, partes da história grega. Um exemplo disso é um diálogo 

entre o Sr. Brunner e Percy Jackson no qual o primeiro, professor de latim do menino, 

pede que o último descreva o que uma imagem presente no Metropolitan Museum of 

Art representa. Percy responde: “É Cronos comendo os filhos, certo?” (RIORDAN, v. 

I, 2014. p. 13). 

O diálogo prossegue:  

 

- Sim - disse o Sr. Brunner (...) - E ele fez isso porque... 
- Bem... – eu quebrei a cabeça para me lembrar. – Cronos era o deus-
rei e... 
- Rei? – perguntou o Sr. Brunner. 
- Titã – eu me corrigi – E... ele não confiava nos filhos, que eram os 
deuses. Então, hum, Cronos os comeu, certo? Mas sua esposa 
escondeu o bebê Zeus e deu a Cronos uma pedra para comer no lugar 
dele. E depois, quando Zeus cresceu, ele enganou o pai, Cronos, e o 
fez vomitar seus irmãos e irmãs... (RIORDAN, v. I, 2014, p. 13-14). 

 

Com vocabulário e incerteza próprios a um menino de doze anos, nesse trecho 

Percy explica a seu professor uma parte da mitologia grega que narra a ascensão dos 

deuses do Olimpo e a derrota dos Titãs.  
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 Em outro capítulo, é apresentada ao leitor uma descrição de quais são as 

atribuições do Deus do Mar quando seu filho Percy é determinado (tem sua 

paternidade reconhecida): “Poseidon – disse Quíron. – Senhor dos Terremotos. 

Portador das Tempestades. Pai dos Cavalos. Salve, Perseu Jackson, Filho do Deus 

do Mar” (RIORDAN, v. I, 2014, p. 134). 

Cenários em que se passam os acontecimentos narrados também são descritos. 

Apesar de descritos de modo a satisfazer as expectativas dos leitores dessa época, 

os livros não são insuficientes na transmissão da ideia geral de determinado ambiente 

da Grécia Antiga. Ao conduzir o leitor a construir um cenário do Mundo Inferior, o 

autor o compara a um campo de futebol. A intenção é evidenciar a quantidade 

imensurável de mortos que aguardavam para ser conduzidos aos Campos de 

Asfódelos ou ao Elísio. Mesmo que os campos de futebol existam há poucas décadas, 

o trecho cumpre seu objetivo de exprimir um cenário (mais voltado para a emoção do 

que para a arquitetura) que representasse o mundo inferior.  

Imagine a maior aglomeração de gente que você já viu em um campo de futebol 

lotado com um milhão de fãs.  

 

(...) Se é capaz de imaginar isso, tem uma boa ideia de como são os 
Campos de Asfódelos. A grama preta tinha sido pisoteada por eras de 
pés mortos. Um vento morno e úmido soprava como o hálito de um 
pântano. Árvores negras – Grover me disse que eram choupos – 
cresciam em grupos aqui e ali (RIORDAN, v. I, 2014, p. 309). 

 

O último exemplo que iremos tratar reúne diversos elementos da mitologia 

grega. Quando Percy se dirige ao encontro do Oráculo de Delfos:  

 

O sótão estava atulhado de sucata de heróis gregos: suportes de 
armaduras cobertos de teias de aranha; escudos outrora brilhantes 
cheios de adesivos dizendo ÍTACA, ILHA DE CIRCE E TERRA DAS 
AMAZONAS. Sobre uma mesa comprida estavam amontoados potes 
de vidro cheios de coisas em conserva – garras peludas decepadas, 
enormes olhos amarelos e diversas outras partes de monstros. Um 
troféu empoeirado na parede parecia ser uma cabeça de serpente 
gigante, mas com chifres e uma arcada completa de dentes de 
tubarão. Uma placa dizia: CABEÇA N. 1 DA HIRA WOODSTOCK, 
N.Y., 1969 (RIORDAN, v. I, 2014, p. 147). 

 

Ao encontrar o oráculo representado como uma múmia, Percy descreve:  
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 Olhar para ela me deu arrepios nas costas. E isso foi antes dela se 
endireitar na banqueta e abrir a boca. Uma névoa verde jorrou da 
garganta da múmia, serpenteando pelo chão em anéis grossos, 
sibilando como vinte mil cobras. Tropecei em mim mesmo tentando 
chegar ao alçapão, mas ele se fechou com uma batida. Dentro da 
minha cabeça, ouvi uma voz, deslizando por um ouvido e se 
enroscando por meu cérebro: Eu sou o espírito de Delfos, porta-voz 
das profecias de Febo Apolo, assassino da poderosa Píton. Aproxime-
se, você que busca, e pergunte (RIORDAN, v. I, 2014, p. 148). 
 

 

É de extrema importância observar que os livros da série Percy Jackson não são 

obras históricas ou historiográficas. Apenas utilizam de fatos acontecidos no passado 

para compor uma narrativa fictícia, não tendo, portanto, nenhum compromisso com a 

verdade. São, na perspectiva de Pacheco (2016), uma reatualização do potencial 

mitológico construído na Grécia há milhares de anos. Sob o olhar de um historiador, 

as falhas presentes nos livros são muitas e marcantes, mas é preciso considerar o 

fator diferencial de que estes são livros de literatura, por essa razão não são 

suficientes para uma aprendizagem completa e coerente da Antiguidade Grega. 

A relevância da utilização dessas obras nas escolas de ensino básico se adequa 

ao que Peter Lee aborda sobre a construção dos conceitos pela história. Retomando 

a discussão iniciada anteriormente, o autor defende que os conceitos são mais bem 

compreendidos quando conhecidos os fatos históricos que lhe são referentes. As 

obras de Rick Riordan, nesse sentido, constituem uma maneira mais lúdica aos 

alunos de estudar os fatos históricos (LEE, 2011). 

Não estamos defendendo que a série Percy Jackson deve ser utilizada para 

aprender a história grega ipsis litteris. Esses livros podem ser utilizados em sala de 

aula como objetos de análise e crítica. Os alunos seriam, deste modo, agentes ativos 

na produção de conhecimento histórico ao analisar obras lúdicas que tratam de 

acontecimentos da Grécia Antiga, enquanto os professores seriam mediadores 

dessas análises, levando os discentes a perguntarem quais dos pontos citados nos 

livros são mais próximos ou mais distantes da verdade histórica e por quais 

motivações. A razão da utilização desta obra como exemplo é o fato já explanado do 

amplo alcance que ela detém no gosto do público jovem. 

Nos exemplos citados acima, não foi encontrado nenhum relato historicamente 

coerente em sua totalidade, mas há referências ao passado grego que despertam o 

interesse dos jovens leitores. O Oráculo de Delfos, deuses e titãs, o Mundo Inferior 
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 são elementos realmente presentes na mitologia grega que, apresentados nessa 

forma literária, tornam a história encantadora, apesar de não se adequarem à verdade 

histórica. Por isso, utilizar estas obras como meio de tornar as aulas de história mais 

lúdicas pode ser uma ação eficaz caso aplicada na prática. O trabalho de ler, 

perguntar, analisar, buscar outras fontes e criticar, uma introdução ao método de 

pesquisa histórico, tornam, certamente, a atividade - o jogo - ainda mais 

enriquecedora. Desta forma, novamente os professores se aproximariam das teorias 

recentemente desenvolvidas sobre aprendizagem histórica que prezam a valorização 

da capacidade dos alunos de compreender o método e aplicá-lo com o auxílio do 

professor, o interesse como fator fundamental para o aprendizado e uma educação 

histórica voltada para a vida prática de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem (HUIZINGA, 2000; RÜSEN, 2019; SCHMIDT, 2006). 

 

Conclusão 

 Diante do exposto, reiteramos a necessidade dos professores-historiadores 

reatualizarem o ensino de história - assim como o faz a mitologia de modo a se fazer 

conhecida e presente ao longo de milhares de anos (PACHECO, 2016) - para que 

este seja implementado visando a formação dos estudantes enquanto agentes ativos 

na produção de conhecimento histórico, não a mera repetição de tópicos demandados 

pelos vestibulares.  

 Em tempos de imensurável evolução tecnológica, em que conhecimentos 

sobre os mais diversos assuntos se encontram a uma tela de distância, o ensino 

mecanicista, baseado na sabedoria absoluta do professor e na passividade do 

estudante, não possui quorum garantido. Ao contrário disso, perde espaço 

constantemente, aumentando a desinformação e a incompreensão da população. 

Nesse meio, os alunos da educação básica necessitam de um incentivo para que o 

ato de aprender se mostre, além de necessário, convidativo - já que associado às 

suas vidas práticas e conhecimentos prévios. Devido à impossibilidade de competir 

com as mídias e o entretenimento, o ensino deve se aliar a eles, atendendo, desta 

forma, a uma necessidade do ser humano enquanto espécie: o jogo. Posto isso, o 

lúdico é uma das alternativas mais acessíveis de ampliar o ensino de história em um 

locus educacional tão precário quanto o brasileiro (HUIZINGA, 2000; RÜSEN, 2006; 

2019). 
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  Percy Jackson e os Olimpianos, de Rick Riordan, foi apresentado, aqui, como 

uma alternativa prática para que o problema da evasão e do desinteresse dos 

estudantes vivenciado no ensino de história seja minado, garantindo, ainda, a 

construção do saber histórico por meio de todos os envolvidos no processo: alunos, 

enquanto seres que possuem noções prévias de mundo, e professores, como 

mediadores entre os conhecimentos individuais e a ciência histórica. 
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Ensino remoto em tempos de pandemia 

 

Natália Araújo dos Santos 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

A transformação repentina do sistema educacional causada pela pandemia do 

covid-19 

O uso de tecnologias na educação, bem como práticas pedagógicas no geral, 

tem sido tópico de comum interesse para docentes e pesquisadores nas últimas 

décadas. Para o educador, ensinar é mais do que reproduzir conteúdos programados; 

o fazer docente está em constante aperfeiçoamento, o professor está sempre em 

estado de aprendizagem e se vê diariamente frente a desafios. No entanto, no ano 

de 2020 a pandemia da Covid-19 trouxe desafios antes inimagináveis. 

Por ser uma doença de alta transmissibilidade, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS)2 reforçou que, para o bem da população, a melhor medida para frear a 

disseminação do coronavírus seria o isolamento social. Essa notícia foi recebida com 

apreensão pois implicaria a paralização, ao menos momentânea, de trabalhadores e 

estudantes ao redor do mundo. No Brasil, apesar dos questionamentos infundados 

do presidente Bolsonaro3, as aulas em instituições de nível fundamental, médio e 

superior foram suspensas na primeira quinzena de março. A situação brasileira 

refletia então a situação mundial, segundo a Unesco4 metade dos estudantes, ou seja, 

mais de 850 milhões de crianças e adolescentes estavam sem aulas devido à 

pandemia, 102 países fecharam totalmente suas escolas e universidades. Uma 

situação de crise vista pela primeira vez na história contemporânea da educação. 

                                                
2 OMS reforça que medidas de isolamento social são a melhor alternativa contra o coronavírus 
| Jornal Nacional | G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/30/oms-
reforca-que-medidas-de-isolamento-social-sao-a-melhor-alternativa-contra-o-coronavirus.ghtml>. 
Acesso em: 23 fev. 2022. 
3 “Por que fechar escolas?” questiona Bolsonaro ao apontar que idosos são grupo de risco da 
Covid-19. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADtica/por-
que-fechar-escolas- questiona-bolsonaro-ao-apontar-que-idosos-s%C3%A3o-grupo-de-risco-da-
covid-19-1.407827>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
4 Unesco: metade dos estudantes do mundo sem aulas por conta da Covid-19. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-mundo-sem-
aulas-por- conta-da-covid-19.ghtml>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 Nesse contexto, a maior preocupação de pais e profissionais da educação era 

o aproveitamento do ano letivo. Com grande urgência, alternativas passaram a ser 

pensadas e sugeridas para que não houvesse uma pausa maior do que os 15 dias 

iniciais de isolamento. É nesse momento que o Ministério da Educação (MEC) publica 

uma portaria5 anunciando a permissão da substituição das disciplinas presenciais por 

aulas que utilizassem meios digitais. A medida contava com validade de 30 dias que 

poderiam ser prorrogados. Além dessa permissão, a portaria também previa 

responsabilidade das instituições para a definição de disciplinas e disponibilização de 

ferramentas para que os alunos acompanhassem os conteúdos ofertados e 

realização de avaliações. Essa era apenas o início de dois longos anos em que a 

educação brasileira seguiria de forma majoritariamente virtual. 

 

A diferença entre ERE e EaD 

O ensino virtual foi aderido largamente pelas instituições educacionais desde o 

início da pandemia, quando as aulas presencias foram repentinamente interrompidas 

e a internet se tornou o principal meio de comunicação entre professores, pais e 

alunos. Entretanto, é preciso destacar um ponto antes de se aprofundar mais nos 

desdobramentos da educação em tempos de pandemia; apesar de similar, o EaD não 

é a forma de ensino utilizada pelas escolas e universidades, mas sim o ERE. 

Segundo Hodges et al (2020), “as experiências de um ensino a distância bem 

planejado diferem bastante das aulas online oferecidas em resposta a uma crise ou a 

um desastre”. No Brasil, o Ensino a Distância já é normatizado desde 1996, quando 

foi assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) N° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e esta modalidade é estudada há décadas, 

contando com pesquisas e teorias para seu aperfeiçoamento. 

O EaD eficiente é resultado de planejamentos cautelosos que utilizam um 

modelo sistemático de desenvolvimento (HODGES et al, 2020). Esse processo 

envolve não só a identificação do conteúdo abordado, mas requer a atenção à 

maneira de otimizar os diferentes tipos de interação que promovem a aprendizagem. 

Todo esse preparatório para o início de um semestre ou ano letivo no EaD leva tempo 

e requer cuidado. 

                                                
5 Coronavírus: MEC libera ensino a distância por 30 dias. Claudia Schmeiske, 21 mar. 2020. 
Disponível em: <https://schmeiske.com/coronavirus-mec-libera-ensino-a-distancia-por-30-dias/>. 
Acesso em: 23 fev. 2022. 
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O tempo para planejamento, preparação e desenvolvimento de um 
curso universitário totalmente a distância é de seis a nove meses 
antes do início do curso. Em geral, os docentes se sentem mais 
confortáveis com o ensino a distância por volta da segunda ou terceira 
vez em que aplicam os cursos nessa modalidade. Na atual situação, 
na qual os prazos de execução variam de um único dia a algumas 
semanas, é impossível que todos os docentes se tornem subitamente 
especialistas em Ensino a Distância (HODGES et al, 2020, p. 95). 

 

É importante ressaltar que, especialmente na rede pública, o uso de tecnologias 

nunca foi uma constante. Apesar de existirem portais online, esses não eram usados 

com frequência e nem por uma grande quantidade de alunos e/ou professores. Ao se 

falar de EaD, se fala de algo planejado para ser assim desde o início, com plataformas 

próprias ou profissionais que tenham domínio sobre plataformas já existentes. Cursos 

que são ofertados a distância contam com tutores que possam efetivamente auxiliar 

os alunos e dar suporte quando necessário. Ao tentar transferir, em escala nacional, 

alunos acostumados com o sistema presencial para o virtual, somado a um corpo 

docente inexperiente com tecnologias, o que se tem é uma situação bastante 

delicada. 

 

Novos métodos pedagógicos alinhados ao uso constante da tecnologia 

O ERE, inicialmente, se utiliza de soluções educacionais para um ensino 

totalmente remoto que seria, em outra situação, transmitido em formato presencial ou 

híbrido e que retornaria àquele formato assim que a crise fosse controlada (HODGES 

et al, 2020). No entanto, não é exagero dizer que o sistema educacional passou por 

uma espécie de metamorfose nesse período, uma consequência visível e direta disso 

é o fato de ainda em 2022 instituições manterem o ensino híbrido.6 A integração das 

tecnologias veio para ficar, mesmo com a aproximação do fim da pandemia. 

Com a mercantilização da Educação, docentes já enfrentavam a necessidade 

de repensar métodos e conteúdos de ensino; na pandemia, o objetivo da gestão da 

Educação foi pensar os meios para a educação mais do que seus objetivos. Assim, 

os professores precisaram rapidamente agir para desenvolver e aplicar esses meios, 

                                                
6 GOMES, MILLENA. Ensino remoto seguirá presente na maioria das escolas, afirma 
especialista. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-
basica/2022/01/4971350-ensino-remoto-seguira-presente-na-maioria-das-escolas-afirma 
especialista.html . Acesso em: 23 fev. 2022. 

https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2022/01/4971350-ensino-remoto-seguira-presente-na-maioria-das-escolas-afirma
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2022/01/4971350-ensino-remoto-seguira-presente-na-maioria-das-escolas-afirma
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 além de lidar com conflitos já conhecidos da profissão (VIO et al, 2020). Para definir 

os meios da educação, o corpo docente das escolas contou com uma variedade de 

diferentes plataformas; o WhatsApp, e-mail e Google Classroom poderiam ser 

utilizados para envio de atividades, as aulas poderiam ser ministradas através do 

Google Meet, Teams ou Zoom, entre outros. Muitos professores precisaram aprender 

do zero como integrar a tecnologia em seu trabalho e se familiarizar com todas essas 

opções. 

Nesse meio tempo houve a preocupação de que fundamentos essenciais da 

educação fossem deixados de lado. Durante anos foi defendida a noção de escola 

progressista na qual o aluno é o protagonista da aula e o papel do professor é o de 

guia ou auxiliador, o aluno não é um receptáculo a ser preenchido com o 

conhecimento que está na posse do professor. No entanto, tanto em aulas síncronas 

como gravadas, a comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo um para 

muitos, o foco está nas informações e nas formas de transmissão dessas informações 

(MOREIRA; SCHLEMMER, 2020). 

Levando essas preocupações em consideração, é interessante analisar os 

questionamentos que Ferreira e Barbosa (2020) levantam em Lições de quarentena: 

limites e possibilidades da atuação docente em época de isolamento social acerca de 

quais práticas docentes realizar nesse contexto de isolamento social. Afim de 

responder tais questões, Ferreira e Barbosa (2020) fizeram um levantamento de 

narrativas em páginas públicas criadas por profissionais da educação afim de refletir 

sobre o cotidiano de suas experiências. A criação desses projetos reflete a 

preocupação dos docentes em estreitar os laços da comunidade escolar, humanizar 

esse espaço de discussão dando voz aos que estão enfrentando situações difíceis e 

permitir que novas ideias que surjam sejam compartilhadas de forma democrática, 

proporcionando assim a convivência com o novo e com o diferente no espaço virtual. 

As narrativas trazidas à luz por Ferreira e Barbosa enfatizam a questão da 

precarização crescente do trabalho docente e evidenciam a importância do 

relacionamento entre a escola e a comunidade. 

Para pensar métodos pedagógicos que fossem eficientes no ERE, a professora 

Tatiana Costa, de São Paulo, apostou na aproximação com as famílias de seus alunos 
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 para que pudesse entender suas necessidades.7 A professora entende que para 

ensinar os alunos era preciso um acompanhamento especial, oferecendo uma 

atenção especial aos pais e responsáveis pelos estudantes, dessa maneira ela 

conseguiu identificar que somente enviar os textos para os alunos não era a maneira 

mais efetiva de ensinar e passou a experimentar novas abordagens que pudessem 

engajar os alunos no aprendizado. É claro que esse processo se torna mais laborioso 

devido ao contexto da pandemia, mas é assim que a educação devia proceder. 

Primeiro se identifica as necessidades dos estudantes e a partir delas se constrói um 

ambiente acolhedor que permite seu desenvolvimento. 

Tatiana Costa salienta como é fundamental que, principalmente nesse momento 

delicado, não haja a cobrança de produção a todo momento: “se a criança some, 

entrar em contato não para cobrar, mas perguntar se está tudo bem com a criança, 

tudo bem com a família.” Além disso, a professora prefere apostar no simples quando 

se trata de abordagens pedagógicas, promover atividades de incentivo e que 

mantenham os alunos interessados, tudo isso após realizar uma sondagem da turma, 

compreender os limites dos alunos e dos pais em termos de acesso à tecnologia para 

planejar melhor as aulas. 

Para demonstrar como o simples pode ser a melhor opção, Hallwass (2021) traz 

um estudo que demonstra como o WhatsApp foi uma ferramenta prática e de grande 

contribuição para a redução do distanciamento entre professores e estudantes no 

ERE. Isso foi possível pois os estudantes, seus pais e responsáveis já tinham certa 

familiaridade com o aplicativo de mensagens, proporcionando assim uma maneira 

acessível e rápida de contato com a escola. 

Através do WhatsApp é possível enviar documentos, fotos, vídeos, áudios e links 

externos com toda sorte de conteúdo, além de permitir também a chamada de vídeo 

e de voz individual ou em grupo. Hallwass conclui que “o uso de tecnologias digitais 

não educacionais, como o aplicativo WhatsApp, pode ser de utilidade na educação 

convencional não somente durante o ERE, mas para o ensino presencial também, 

pela praticidade e grande alcance que ele tem.” 

Assim como qualquer mudança inesperada, o ERE teve um início turbulento e 

que assustou muitos docentes, mas a dificuldade em relação ao uso de tecnologias, 

                                                
7 Dá pra alfabetizar usando tecnologia? Claro que dá!’ - Notícia - Fundação Lemann. Disponível 
em: <https://fundacaolemann.org.br/noticias/da-pra-alfabetizar-usando-tecnologia-claro-que-da>. 
Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 cada vez mais superada por professores e alunos, não foi o único obstáculo nesse 

caminho. Passadas, em grande parte, as complicações quanto à definição de 

plataformas e estabelecimento de planos de aula, um problema maior se apresenta; 

o acesso ao conteúdo. O Brasil é um país de desigualdade e é impossível que isso 

não reflita no sistema educacional, a pandemia apenas escancarou uma questão 

existente e que, infelizmente, parece não ter solução. 

 

Infraestrutura oferecida por escolas da rede pública e privada 

Ao falar sobre o ERE, é de extrema importância levar em consideração que em 

escolas da rede privada a transição para o ambiente virtual pode ter sido bem menos 

turbulenta. Para ilustrar o cenário das escolas públicas em contraste com as escolas 

particulares, foram escolhidas seis matérias jornalísticas datadas de maio de 2020 a 

agosto de 2021 nas quais se pode encontrar dados sobre a estrutura oferecida pelas 

escolas para a comunidade e pelo governo para as escolas, além de dados sobre o 

acesso à internet nas camadas mais baixas da sociedade. 

Profissionais da área da educação pública do Nordeste relataram ao Brasil de 

Fato8 as suas preocupações em relação ao acesso dos alunos às aulas, visto que 

apenas 69,1% dos municípios nordestinos possuíam acesso à internet, ficando 10 

pontos percentuais abaixo da média nacional, sendo que na zona rural esse 

percentual é ainda menor: menos da metade dos domicílios possuem acesso. Dessa 

maneira, o ERE se mostrou excludente, tanto digitalmente quanto educacionalmente 

para as crianças e adolescentes do Nordeste do país. 

Em junho, aproximadamente três meses após o início do isolamento social e 

aulas remotas, o Diário de Goiás9 publicou dados preocupantes: 27% dos alunos da 

rede pública (níveis fundamental e médio) não receberam atividades durante a 

pandemia até dado momento. Além de apontar problemas estruturais como o acesso 

à internet e dispositivos, a pesquisa também põe à vista as desigualdades regionais. 

Na região Sul do país, a porcentagem de alunos que receberam atividades escolares 

era de 94% enquanto a da região Norte só chegava a 52%. 

                                                
8 Exclusão digital e precarização do ensino: as dificuldades da educação à distância. Disponível 
em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/05/06/exclusao-digital-e-precarizacao-do-ensino-as 
dificuldades-da- educacao-a-distancia>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
9 GOIÁS, R. / D. DE. 74% dos alunos da rede pública recebem atividades EaD durante pandemia, 
diz Datafolha. Disponível em: <https://diariodegoias.com.br/74-dos-alunos-da-rede-publica-recebem-
atividades- ead-durante-pandemia-diz-datafolha/>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 Um mês depois, o Brasil de Fato10 trouxe novos dados e narrativas que 

confirmavam novamente a triste realidade dos alunos de escola pública na pandemia. 

Nas famílias brasileiras o uso de internet banda larga fixa representava 75,9%, mas 

para além da internet um outro ponto é apresentado: os alunos e professores se viam 

impossibilitados de fazer o download dos materiais disponibilizados pelo governo, 

dificultando, dessa maneira, o acesso ao conteúdo proposto. Pouco tempo depois, o 

Instituto DataSenado11 revelou em agosto que, na rede pública, 26% dos alunos não 

possuíam internet, contra apenas 4% da rede particular. 

Em fevereiro de 2021, quase um ano após o início das aulas remotas, o Correio 

Braziliense12 publicou uma matéria reportando que “justamente quando a educação 

básica mais precisava, o governo federal investiu menos nela: 2020 foi o ano com 

menor investimento do MEC no ensino básico da década”. Por fim, o G113 trouxe em 

março de 2021 as experiências de famílias em diferentes estados do Brasil que 

sofreram com a falta de acesso à internet durante esse ano em que ela foi crucial para 

a educação. Muitas famílias precisavam se revezar utilizando o mesmo aparelho e 

passando por problemas de conexão durante as aulas; são essas situações que, 

quando experienciadas diariamente, desmotivam e desgastam os estudantes. 

 

Alunos de classes sociais baixas e o direito à educação 

Assim como todo país que vive sob o sistema capitalista, o Brasil é um marcado 

por desigualdades; no entanto, essas disparidades socioeconômicas são 

descreditadas com discursos meritocráticos de que “o aluno é quem faz a escola” e 

seus resultados são reflexos exclusivos de seus esforços; afinal, “todos têm a mesma 

oportunidade”. De fato, o art. 205 da Constituição Federal estabelece que: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

                                                
10 EaD: Desigualdade social escancara abismo entre escolas públicas e particulares. Disponível 
em:<https://www.brasildefato.com.br/2020/07/19/ead-desigualdade-social-escancara-abismo-entre 
escolas-publicas- e-particulares>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
11 DataSenado: quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia. Disponível 
em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/08/12/datasenado-quase-20-milhoes-de-
alunos-deixaram-de-ter-aulas-durante-pandemia>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
12 LISBOA, Ana Paula. 2020 foi o ano com menor gasto do MEC com educação básica desde 
2010. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-
basica/2021/02/4907686-2020-foi-o-ano-com-menor-gasto-do-mec-com-educacao-basica-desde-
2010.html>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
13 Pandemia acentua desigualdade de oportunidades na educação e de acesso ao ambiente escolar. 
Disponível em: <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/08/03/pandemia-acentua-
desigualdade-de-oportunidades-na-educacao-e-de-acesso-ao-ambiente-escolar.ghtml>. Acesso em: 
23 fev. 2022. 
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 incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

O sistema educacional é, teoricamente, democrático, oferecendo assim 

oportunidades iguais para todas as crianças e adolescentes. 

No entanto, a “escola libertadora” só existe enquanto ideologia, pois na realidade 

tudo tende a mostrar que no sistema educacional está presente uma violência 

simbólica que perpetua a reprodução das hierarquias sociais (BOURDIEU, 1998). 

Isso acontece porque a herança cultural dos alunos vindos das classes sociais 

dominantes tem um papel preponderante no seu sucesso acadêmico e a escola não 

faz nada para ativamente mudar essa situação. 

Partindo desse princípio, o ERE não só perpetua como reforça essa reprodução 

de desigualdades; o Estado não providencia auxílio para alunos e professores da 

classe popular. Enquanto estudantes de classe média para cima dispõem de um 

ambiente reservado e aparelhos eletrônicos de uso próprio, estudantes de famílias 

pobres muitas vezes não possuem privacidade em seu momento de estudo e 

precisam esperar “a sua vez” de usar o celular, notebook ou computador, que é de 

uso comum de todos os moradores da casa. Para além das questões escolares, 

muitas famílias brasileiras perderam sua principal fonte de renda durante a pandemia, 

adoeceram e perderam pessoas queridas. Tudo isso influencia no processo de 

aprendizagem e não pode ser ignorado. 

 

Sequelas do isolamento social 

As previsões para o período de ERE já não eram as melhores desde o início. 

Em uma entrevista ao Brasil de Fato em abril de 202014, o professor da USP Daniel 

Cara afirmou que esse seria um período mais do que perdido para a educação. Cara 

previa que ao fim da pandemia as crianças e adolescentes sofreriam problemas 

decorrentes de saúde mental pela pressão exercida pela escola e contexto social. 

“Para o professor, que também é membro da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, o distanciamento dos alunos do ambiente escolar tem efeitos danosos.” 

Afim de analisar quais foram as sequelas deixadas por quase dois anos de 

pandemia na área da educação, foi feito novamente o levantamento de matérias 

                                                
14 “Esse vai ser um período mais do que perdido para a educação", afirma Daniel Cara. Disponível 
em:<https://www.brasildefato.com.br/2020/04/25/esse-vai-ser-um-periodo-mais-do-que-perdido-para-
a-educacao- afirma-daniel-cara>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 jornalísticas publicadas entre setembro de 2020 e fevereiro de 2022. Foi percebido 

que grande parte da preocupação das instituições de ensino recaía sobre a questão 

da evasão escolar e o déficit na aprendizagem. O G115 publicou em setembro de 2020 

dados fornecidos pelo Instituto DataFolha que mostravam um crescimento de 8% na 

desmotivação de estudantes brasileiros, chegando a 54% no mês de setembro. Além 

disso os dados também mostravam que a maioria dos estudantes sentia muita 

dificuldade em se organizar para estudar em casa; isso já representava uma bandeira 

vermelha no cenário da educação. A BBC News Brasil16 também apresentou no 

mesmo mês dados do DataFolha relatando que mais da metade dos alunos da rede 

pública planejava reprovar de propósito para “aprender de verdade” em 2021. 

O que era antes um medo, tornou-se realidade: a Folha de S. Paulo17 reportou 

em janeiro de 2022 que o Brasil registrou a maior queda de matrículas na educação 

infantil desde 2005 - mais de 650 mil crianças saíram da escola durante a pandemia. 

A evasão escolar voltou a ser um problema crítico e junto com ela o déficit de 

aprendizagem. Para muitos alunos, os anos de 2020 e 2021 foram de grande 

retrocesso, seja pela falta de acesso ou falta de motivação, aprender foi uma tarefa 

árdua e que pode não ter gerado frutos. Uma pesquisa de parceria entre o Insper e o 

Instituto Unibanco18 registrou em julho de 2021 que alunos da rede estadual 

realizavam somente 36% da jornada ideal de 25 horas semanais durante o ensino 

remoto e uma queda de 10 e 9 pontos na proficiência nas matérias de matemática e 

português em alunos do 3° ano do ensino médio. O que significa que esses alunos 

finalizariam o ensino médio com o mesmo nível de conhecimento que tinham no 9° 

ano do ensino fundamental. Mais recentemente, em fevereiro de 2022, uma pesquisa 

                                                
15 Percentual de alunos desmotivados em estudar na pandemia chega a 54% em setembro, diz 
pesquisa. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/11/09/percentual-de-alunos-
desmotivados-em-estudar-na-pandemia-chega-a-54percent-em-setembro-diz-pesquisa.ghtml>. 
Acesso em: 23 fev. 2022. 
16 Alunos da rede pública planejam reprovar de propósito para ‘aprender de verdade’ em 2021. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53655833. Acesso em: 23 fev. 2022. 
17 Mais de 650 mil crianças saíram da escola durante a pandemia. Disponível 
em:<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/mais-de-650-mil-criancas-sairam-da-escola-
durante-a-pandemia.shtml>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
18 Pandemia acentua deficit educacional e exige ações do poder público. Disponível 
em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/07/pandemia-acentua-deficit-
educacional-e-exige-acoes-do-poder-publico>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 divulgada pelo Todos pela Educação19 mostrou que 2,4 milhões de crianças 

brasileiras não sabem ler ou escrever; em 2019 esse número era de 1,4 milhão. 

 

Como professores e alunos são afetados psicologicamente pela pandemia 

No entanto, as sequelas no campo educacional não foram as únicas deixadas 

pela pandemia. Professores e alunos de todos os lugares do país sofreram e 

continuam sofrendo de problemas decorrentes da saúde mental. Conviver com a 

consciência de que existe um vírus fatal circulando pode ser cansativo, apavorante e, 

com certeza, desgastante. A situação de pandemia, por si só, já é suficiente para a 

deterioração do psicológico de um indivíduo, mas além disso ainda há a cobrança 

para que nos mantenhamos produtivos, tanto como profissionais quanto como alunos. 

Para os professores, o planejamento de aulas se torna um processo mais 

desgastante e demorado, pois é necessário que se pense todos os detalhes de uma 

aula para o ambiente virtual, onde inúmeros imprevistos podem acontecer e por vezes 

deve-se ter na manga um plano A, B e C. A dificuldade de comunicação com os alunos 

gera desmotivação, a conexão da internet, que é instável, pois o Brasil não conta com 

a melhor rede desse serviço, atrapalha o andamento das aulas. Duarte (2011 apud 

FERREIRA; BARBOSA, 2020) ressalta que a migração para o ensino remoto requer 

dos professores criatividade e produtividade além do habitual; a forma já conhecida 

de conduzir seu trabalho não serve mais e há a necessidade de atender às demandas 

que estão além de sua formação e experiência, provocando assim a sensação de 

perda de identidade e de questionamento da própria capacidade. 

Por outro lado, os alunos também se desgastam, são listas e listas de atividades, 

aulas síncronas e assíncronas em meio ao caos e ao medo. Segundo uma pesquisa 

realizada pelo DataFolha20 e publicada em agosto de 2021, 94% dos estudantes 

mudaram o comportamento na pandemia: crianças e jovens passaram a se sentir 

mais tristes, agitados e nervosos. A pesquisa também mostra que houve mudança 

em hábitos alimentares e na rotina de sono; é possível notar que famílias com menor 

renda, pretos e pardos sofreram mais com os efeitos da pandemia em seus 

                                                
19 2,4 milhões de crianças não sabem ler ou escrever no país. PORVIR, 10 fev. 2022. Disponível 
em:<https://porvir.org/mais-de-2-milhoes-de-criancas-nao-sabem-ler-ou-escrever-no-brasil/>. Acesso 
em: 23 fev. 2022 
20 94% dos estudantes mudaram o comportamento na pandemia - Notícia - Fundação Lemann. 
Disponível em: <https://fundacaolemann.org.br/noticias/94-dos-estudantes-mudaram-o-
comportamento-na-pandemia>. Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 comportamentos. Além dessa mudança de comportamento, muitos pais e alunos 

também desenvolveram a síndrome da gaiola21, passando a ter medo da volta das 

aulas presenciais e preferindo continuar em casa. 

 

Transferência no ERE 

Por fim, o ERE também pode afetar e fragilizar a relação professor-estudante, 

que é tão importante no processo ensino-aprendizagem. Nesse último tópico, o 

questionamento levantado é acerca da possibilidade de se sustentar a transferência 

em tempos de pandemia. 

O ato de aprender indica que há alguém que ensine; a relação entre professores 

e alunos também é parte da aprendizagem. Nessa relação pedagógica, a 

transferência faz com que o aluno se volte para a figura do professor (RIBEIRO, 

2014); o aluno enxerga o professor como um exemplo a ser seguido e sua relação 

com a figura deste profissional influencia na sua motivação para estudar. Segundo 

Ribeiro (2014), não é possível ensinar de forma satisfatória se não houver 

transferência. 

Caldeira (2013) enfatiza que o dia a dia em sala de aula está repleto de 

acontecimentos significativos, não só na vida do professor, mas também na do 

estudante. Impossibilitados de frequentar a escola como espaço físico, como fica a 

relação entre professores e alunos? 

Charczuk (2020) apresenta em Sustentar a Transferência no Ensino Remoto 

alguns relatos de pais e alunos no início da pandemia. Alguns explicam que os filhos 

reclamam sobre os pais não terem “jeito de professor” e por isso não conseguem se 

organizar; outros têm “manias de escola”, como usar o uniforme na hora das aulas 

remotas. São trazidos também relatos de professores que contam ter dificuldade com 

as câmeras desligadas, pois não sentem que estão de fato dando aula sem ver o 

rosto de seus alunos. 

Mas Charczuk (2020) traz também possibilidades para superar essas questões; 

ao invés de o professor simplesmente repassar materiais prontos, ele pode se 

apresentar como autor desses textos, vídeos ou áudios, os escrevendo ou gravando 

                                                
21 TEMPO, O. Síndrome da Gaiola afeta pais e filhos no retorno às escolas. Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/cidades/sindrome-da-gaiola-afeta-pais-e-filhos-no-retorno-as-escolas-
1.2479890>.Acesso em: 23 fev. 2022. 
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 por conta própria. Dessa maneira, mesmo que o professor não esteja presente 

fisicamente, sua palavra se faz corpórea para os alunos. 

Silva (2010 apud CHARCZUK, 2020) afirma que estar próximo ou distante de 

alguém, no contexto atual em que a tecnologia se desenvolve com rapidez, não é 

mais uma questão geográfica: é mais uma posição do sujeito na linguagem. Assim, a 

mensagem que fica é que é possível, sim, manter um relacionamento firme com os 

estudantes, desde que haja esforço, carinho e atenção. Esse não é um trabalho fácil, 

pode ser cansativo e até mesmo frustrante, mas a educação não pode ser pensada 

apenas pelos seus meios e sim por seus objetivos. 
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Representação do afro-brasileiro nos livros didáticos: entre textos 

e imagens 

 

Anna Vitória Nogueira Martins 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução 

 Segundo Nazário (2016), a promulgação da lei n° 10.639/03 foi resultado direto 

da organização de professores, pesquisadores e membros do movimento negro 

organizado. A lei tornou obrigatório o ensino da temática “História e Cultura Afro-

brasileira” e sancionou que temas como “a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” 

deviam ser incluídos nos conteúdos ensinados dentro das salas de aula. 

 A escola passa a ser, então, local de discussão sobre esses temas que são 

muito pertinentes e sensíveis. Esse espaço se torna um “lugar de construção, não só 

de conhecimento, mas também de sociabilidades, identidade e valores” (Nazaré, p. 

10, 2016).  Além dessa contribuição, a obrigatoriedade do ensino da “História e 

Cultura Afro-Brasileira" vai ao encontro com os temas que Pereira e Seffner (2018) 

acreditam ser essenciais de serem trabalhados dentro do ambiente escolar. Segundo 

os autores, “pensar um currículo de História para escola básica sem levar em 

consideração os temas desestruturantes e sensíveis é continuar a pensar um 

currículo eurocêntrico, cronológico, dominante, branco, heterossexual e racista” 

(PEREIRA, SEFFNER, 2018, p. 20). 

 A lei n°10.639/03 também tornou obrigatório a introdução dessa temática em 

materiais que são amplamente utilizados dentro das salas de aula: os livros didáticos. 

Esse material está presente no cotidiano escolar de alunos e professores e em 

contrapartida com o que é tido pelo senso comum; os livros didáticos não são meros 

resumos do conhecimento erudito que é produzido dentro das universidades. O 

conteúdo presente nesses livros é minuciosamente trabalhado, editado e escolhido 

para representar certo discurso. Luca (2012, p. 1) pontua que diversas áreas como a 
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 Pedagogia e a História aprofundaram-se na análise do conteúdo destes livros. A 

conclusão foi que:  

 

As obras didáticas que emergem desses trabalhos são objetos 
culturais complexos, que sofreram consideráveis alterações na 
aparência, seleção, estrutura e forma de apresentação dos 
conteúdos, tratamento do material iconográfico e propostas de 
ensino-aprendizagem. Também ficou patente que variaram as 
expectativas e funções que lhe atribuíram especialistas, pais, 
professores e autoridades em diferentes contextos políticos e que 
houve preocupação dos poderes públicos em controlar as 
informações, valores e ideologias que continham. Ressaltou-se, 
ainda, o fato de os livros didáticos integrarem-se à lógica de mercado, 
que sempre presidiu sua confecção, distribuição e consumo. 

 

 Tendo em vista que as alterações realizadas nestes materiais são feitas para 

apresentarem certos discursos e narrativas, Silva (2011) considera os livros didáticos 

documentos históricos. Enquanto documentos históricos, essas alterações podem 

corroborar com um sistema que privilegia certas estruturas, conforme afirma 

Bittencourt (1997). Essas estruturas podem ser simplificadoras, transformando 

assuntos complexos em pequenas curiosidades ou notas de rodapé. Essas estruturas 

também podem significar, dentro do livro didático, a perpetuação estática de certos 

conteúdos, como o tratado neste artigo, que é a história e a cultura da população afro-

brasileira. 

 A perpetuação estática dos temas referentes à história e cultura afro-brasileira 

vai de acordo com o que Mattos (2003) nomeou de lugar encapsulado. Nesta 

perspectiva, a história da população afro-brasileira é sempre relacionada à 

escravização dos povos africanos. Consequentemente, os povos trazidos da África 

para o Brasil são estudados apenas neste contexto, sendo importantes apenas 

enquanto mão-de-obra, hora trabalhando nos engenhos de açúcar, na mineração de 

pedras preciosas ou então em atividades domésticas. 

Considerando todas essas questões, analisaremos, portanto, as seguintes 

coleções de livros didáticos: História – Das Cavernas ao Terceiro Milênio, de autoria 

de Myriam Becho Mota e Patrícia Ramos Braick (Editora Moderna, 2016); Conexões 

com a História, do autor Alexandre Alves (Editora Moderna, 2016); Oficina de História, 

dos autores Flávio de Campos e Regina Claro (Editora Leya, 2016). Como 

metodologia utilizaremos a análise do discurso, corrente metodológica da História 

Cultural. A análise iconográfica também fará parte da metodologia.   
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Análise dos livros didáticos 

 As fontes selecionadas foram: História – Das Cavernas ao Terceiro Milênio 

(Editora Moderna, 2016). O livro é da autoria de Myriam Becho Mota, mestre em 

História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professora do 

Ensino Médio em MG e Patrícia Ramos Braick, licenciada em História pela Faculdade 

de Ciências Humanas de Itabira, MG, professora do Ensino Médio e Superior, MG. 

Patrìcia Braick também é mestre em Relações Internacionais pela The Ohio 

University, EUA. 

A segunda fonte é Conexões com a História (Editora Moderna, 2016), do autor 

Alexandre Alves, mestre e doutor em Ciências (área: História Econômica) pela 

faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor de História no 

Ensino Superior e Letícia Fagundes de Oliveira, mestre em Ciências (área: História 

Social), pela faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professora 

de História do Ensino Superior. 

 A terceira é Oficina da História (Editora Leya, 2016), dos autores Flávio de 

Campos, graduado em História pela PUC/SP, mestre em História Social pela USP e 

Professor Doutor do Departamento de História da USP e Regina Claro, graduada e 

mestre pela USP e Doutoranda da Faculdade de Educação da USP. 

 Na atividade de procura e seleção das fontes, notamos que os três livros 

didáticos analisados organizam seus tópicos de maneira semelhante. Podemos 

observar pelo sumário dos livros que a temática que introduz aos alunos o afro-

brasileiro está presente no segundo volume de História - Das Cavernas ao Terceiro 

Milênio (2016) e Conexões com a História (2016). Isso significa que esse assunto é 

trabalhado no 2° ano do Ensino Médio, quando os alunos são introduzidos à 

colonização portuguesa na América. Em Oficina da História (2016) o tema é 

trabalhado no volume 1 da coleção, correspondente ao 1° ano do Ensino Médio. 

 Em História - Das Cavernas ao Terceiro Milênio (2016), apenas um tópico cita 

diretamente os afro-brasileiros dentre os temas que serão tratados. O livro segue uma 

organização cronológica dos fatos, então o título do capítulo 1 é “Povos pré-

colombianos e a colonização da América por espanhóis e ingleses" (p. 09). O capítulo 

2, nomeado “A colonização portuguesa na América” (p. 30), trata das principais 

características desse período, como a chegada dos portugueses na América, a 

exploração do pau-brasil, a criação das capitanias hereditárias e os povos indígenas.  
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  O capítulo 3, “A economia na América portuguesa e o Brasil holandês” (p. 44) 

também explicita as principais características desse período e é neste capítulo que é 

citado diretamente, pela primeira vez, a questão da escravização dos povos africanos. 

Como o livro é organizado por ordem cronológica, faz sentido que essa seja a primeira 

vez que o tema é levantado. Este capítulo possui o tópico “Escravidão: um trabalho 

lucrativo” (p. 53) e nele, temas como a resistência dos escravizados e a formação da 

família colonial são explanados. Observamos, porém, que esse conteúdo é exposto 

no livro em apenas uma página com dois tópicos: “Trabalho escravo e resistência" (p. 

54) e “Formação de quilombos” (p. 54). Como assunto extra, ao fim da página 54, 

existe uma nota de rodapé intitulada “Criação de uma cultura afro-brasileira”.  

 A próxima menção aos africanos escravizados está presente no capítulo 4, “A 

Mineração no Brasil Colonial” (p.60). Neste capítulo existe uma página destinada aos 

escravizados africanos de Minas Gerais, além de características da sociedade 

mineira do período. São descritos, também, os tipos de escravizados africanos mais 

comuns, como os “escravos” domésticos e os “escravos” de ganho. Na mesma página 

são elucidados alguns tipos de resistência ao cativeiro e ao trabalho escravo no tópico 

“Gritos para a liberdade”. Assim como no capítulo 3, neste capítulo também é citada 

a formação de quilombos, porém desta vez em um local específico, Minas 

Gerais.             

Após o capítulo 4, o único outro que cita negros livres ou escravizados é o 9, “A 

Independência do Brasil e o Primeiro Reinado” (p. 142). Neste capítulo, porém, é 

citado de maneira breve a participação de mulatos, “escravos” e negros libertos na 

Conjuração Baiana.  

No que diz respeito às imagens utilizadas no livro, podemos citar “Navio 

negreiro” (1835), de Johann Moritz, presente no capítulo 3, colocada no tópico 

“Escravidão: um negócio lucrativo”. Outra imagem colocada neste tópico apresenta 

mulheres negras oferecendo flores ao Memorial Zumbi dos Palmares, no Rio de 

Janeiro.  

O capítulo 4 possui duas imagens representando pessoas escravizadas, uma 

representando uma mulher escravizada exercendo o trabalho forçado, carregando um 

bebê consigo. A outra imagem representa um mascate utilizando mão de obra 

escrava para realizar a venda de seus itens. O capítulo 9, que cita rapidamente a 

participação de negros na Conjuração Baiana,  possui um gravura de 1845 que 

representa uma mulher negra livre. Logo após a fonte das imagens, existe um texto 
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 que cita a participação direta de mulheres negras na revolta, onde quatro delas foram 

presas e investigadas. 

 

 

Navio Negreiro (1835), gravura de Johann Moritz. 
 
 

Detalhe de pintura de Carlos Julião que mostra escravas de ganho vendendo frutas e peixe 
(século XVIII). Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 
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O mascate com seus escravos, (século XIX), gravura de Henry Chamberlain. 

 

Em Conexões com a História (2016), os temas são divididos de maneira 

semelhante à História - Das Cavernas ao Terceiro Milênio (2016). Na unidade 1 do 

livro didático, nomeada “A Construção do Mundo Moderno”, são dois os capítulos que 

trabalham a temática do negro, sendo eles:  capítulo 3, “Da África para o Brasil” (p. 

48) e capitulo 11, “Da Regência ao Segundo Reinado” (p. 196). 

Uma grande diferença entre História - Das cavernas ao terceiro milênio (2016) 

e Conexões com a História (2016) é o fato de que a história dos escravizados 

africanos ocupa um capítulo todo do livro. O capítulo 3 trabalha questões como a 

presença dos portugueses na África, o tráfico negreiro e o trabalho escravo no Brasil. 

Algumas questões são semelhantes entre os dois livros, porém, Conexões com a 

História (2016) expõe um tópico diferente intitulado “Sudaneses e bantos”, que 

trabalha os diferentes grupos étnicos trazidos da África para o Brasil. Outro ponto 

abordado pelo livro, que difere daquele que já foi analisado, é o tópico “Os números 

do tráfico negreiro”, que destaca a enorme quantidade de africanos trazidos ao Brasil 

durante o período do tráfico negreiro. Mais um tópico que difere Conexões com a 

História (2016) de História - Das cavernas ao terceiro milênio (2016) é que em um dos 
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 tópicos analisa-se o porquê da substituição da mão de obra indígena pela mão de 

obra africana.  

Mesmo citando essas diferenças entre os dois livros, o que mais chama a 

atenção durante a análise é que Conexões com a História (2016), em alguns 

momentos, não utiliza a mesma linguagem utilizada em História - Das cavernas ao 

terceiro milênio (2016). No primeiro livro analisado, os autores utilizam o termo 

“escravo” para se referir aos africanos escravizados, o que não acontece em todo o 

segundo livro. No segundo livro, os autores optaram por se referir aos africanos que 

foram trazidos para o Brasil contra sua vontade de “escravizados”. Mesmo que não 

estando presente em todo o texto dos tópicos, podemos notar essas diferenças em 

alguns momentos. Quando os autores de História - Das cavernas ao terceiro milênio 

(2016) caracterizam a sociedade mineira do período, lemos que “os escravos 

africanos compunham a maior parte da sociedade das Minas Gerais. Eles eram 

submetidos ao árduo trabalho nas grandes lavras ou trabalhavam para um faiscador 

do leito dos rios” (BRAICK, MOTA, p. 69, 2016).  Já em Conexões com a História 

(2016) podemos ler “No Brasil, os africanos escravizados trabalhavam nos engenhos 

e canaviais, nas minas, nas fazendas de gado e em outras propriedades” (ALVES, p. 

59, 2016).  

Outra questão que é interessante de se apontar é que no tópico sobre 

resistência à escravidão os autores acrescentaram que a resistência também se deu 

de formas culturais, como na religião. Na religião, o sincretismo religioso que 

aconteceu entre o catolicismo e entidades de origem africana deu origem às religiões 

de matriz africana, como candomblé e umbanda.  

No tópico "Memórias de sofrimento e luta” (p. 61), os autores introduziram dados 

que comprovam que a metade da população brasileira se declara preta ou parda. 

Essa diferença entre os dois livros também deve ser citada, já que é uma maneira 

muito interessante de contextualizar essa temática na vida atual dos alunos. Essa 

introdução ao tema contribui para a valorização e validação da cultura africana dos 

dias atuais.  

O capítulo 11 trata de questões do então Império brasileiro, por isso temas como 

a pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro, a abolição do tráfico negreiro e a Lei de 

Terras são apresentados. Neste capítulo podemos destacar a referência às teorias 

raciais na Europa e no Brasil, além da política de miscigenação da população 

brasileira que ocorreu nos séculos XIX e XX.  
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 Mesmo havendo a utilização de termos que podem alterar a percepção do aluno 

para os africanos escravizados, ressaltamos que a maior diferença entre os dois livros 

está no tópico “O movimento abolicionista" (p. 211). Por meio deste, o professor, ao 

utilizar o livro didático em sala de aula, pode levar até os alunos uma noção de 

independência e protagonismo aos homens e mulheres livres ou escravizados que 

lutaram pela abolição da escravidão. Neste tópico são citadas as reuniões, 

quermesses, opinião públicas em jornais, etc, que foram extremamente importantes 

para a abolição da escravidão.  

Quanto às imagens do livro, existe a representação visual da cultura africana 

em movimentos culturais, como na dança e na religião. A gravura de Johann Moritz, 

Navio Negreiro (1835), também aparece neste livro, assim como em História - Das 

cavernas ao terceiro milênio (2016), além de outra imagem caracterizando um 

engenho de açúcar, gravura do século XVIII de Frans Post.  O restante das imagens 

consiste em mapas e representações do tráfico de escravizados na África.  

 O terceiro livro analisado, conforme já citado, é Oficina de História (2016) e o 

formato de organização de conteúdo do livro é semelhante aos outros livros. Neste, 

porém, a temática do escravizado africano ou afrobrasileiro é trabalhada em apenas 

um capítulo, diferentemente dos demais livros didáticos. O capítulo que corresponde 

a essa temática é o de número 8, intitulado “O Império colonial português”. Além de 

apresentar aos alunos as características principais do período, o capítulo 8 apresenta 

questões até então não evidenciadas nos outros livros. Podemos citar, como 

exemplo, o tópico “Inferno dos negros, purgatório dos brancos, paraíso dos mulatos” 

(p. 236), que cita a questão dos mestiços na sociedade brasileira.  

Neste livro, assim como em Conexões com a História (2016), os autores citam 

as formas de resistência dos africanos e também optam pela troca de “escravos” por 

“escravizados”. Para exemplificar, podemos citar a seguinte afirmação a respeito das 

características do engenho: “gradativamente, os engenhos foram introduzindo negros 

africanos escravizados, que acabaram por se tornar a mão de obra característica da 

produção açucareira” (CAMPOS, CLARO, p. 231, 2016). No tópico que expõe a 

resistência dos africanos escravizados também há menção aos quilombos formados 

por negros cativos em fuga de seus senhores, negros livres e pessoas brancas 

pobres. Também há a menção aos modos de resistência realizados através da 

religião, com o sincretismo religioso entre o catolicismo e os orixás africanos. Cabe 

aqui mencionar o tópico “Escravismo e escravidão” (p. 241), que explicita aos alunos 
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 a diferença entre a escravidão que já existia no continente africano e aquela exercida 

pelos europeus aos povos daqueles locais.  

No que diz respeito às imagens utilizadas no livro, podemos citar Engenho, de 

Frans Post (1661), que ilustra as características de um engenho de açúcar. Essa 

imagem está inserida no tópico “Castigos” (p. 238), demonstrando visualmente aos 

alunos através do texto descritivo a relação entre as situações precárias enfrentadas 

pelos africanos escravizados e os engenhos de açúcar.  

 

 

Engenho, de Frans Post (1661) 

 

 

Considerações sobre a análise dos livros didáticos 

A lei n° 10.639/03 vai ao encontro da necessidade que existe de se estudar a 

história e cultura afro-brasileira. A partir do que foi determinado na lei, seria possível 

um “reposicionamento dos negros na história nacional e na memória histórica” 

(ROZA, p. 14, 2017). Porém, para que aconteça esse reposicionamento, dependerá 

da maneira que o período da escravização for trabalhado em sala de aula através dos 

materiais didáticos e através da intervenção do professor. A presença ativa dos 

africanos e afrobrasileiros nos conteúdos apresentados pelos livros didáticos é 

essencial para superar o lugar encapsulado (MATTOS, 2013) que esse grupo ocupa. 
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 Por meio da análise dos livros didáticos aqui apresentados, pudemos perceber 

que o discurso construído pelos conteúdos selecionados para integrar os livros pode 

gerar nos alunos uma noção de continuidade na condição de escravizado e 

paralelamente a isso, uma ideia de ruptura abrupta do período escravista brasileiro. 

A noção de continuidade relaciona-se ao fato de que os três livros parecem limitar ao 

contexto da escravidão à história dos afrobrasileiros, fazendo parecer que os 

africanos nasceram escravos e continuaram escravos até o fim de suas vidas. Nos 

capítulos abordados nesta análise não existe menção aos acontecimentos do pós-

abolição à escravidão, são citados apenas os motivos que levaram à sanção da Lei 

n° 3.353 de 14 de maio de 1888. A falta de menção aos acontecimentos posteriores 

causa a impressão de fim aos malefícios que os negros brasileiros sofreram devido à 

escravidão e violência que foram impostas ao seu povo.  

Além disso, apenas um dos três livros cita a participação direta dos negros no 

movimento abolicionista do período. Em Conexões com a História (2016), é citado 

Luiz Gama, ex-escravo que conseguiu a alforria de mais de 500 escravizados. Esse 

ponto, abordado em apenas um dos livros analisados, significa um grande passo para 

superação da invisibilização que foi imposta aos pretos, sejam eles alforriados ou 

escravizados.  

No geral, os livros apresentam em seu conteúdo as mesmas características 

temáticas e notamos pequenas diferenças entre eles, tanto nos textos quanto nas 

imagens. As diferenças notadas consistem nas palavras utilizadas, como “escravos” 

e “escravizados” e na introdução de temáticas que direcionam relevância e 

protagonismo aos africanos e afro-brasileiros. Entretanto, não podemos deixar de 

citar que as imagens que compõem o texto dos livros não vão ao encontro dessas 

noções, já que é recorrente a utilização de imagens que representam os negros em 

situações de cativeiro, exercendo algum tipo de trabalho forçado e restritos ao 

engenho de açúcar. Uma breve exceção é o momento em que podemos ver a imagem 

de Luiz Gama colocada no corpo do texto de Conexões com a História (2016), no 

capítulo 11 do livro.  

Ainda citando as reflexões realizadas a partir da análise, percebemos que 

apenas um dos livros apresenta uma discussão que relaciona o período escravocrata 

brasileiro à sociedade atual. Conexões com a História (2016) relaciona à atualidade 

o enorme número de africanos trazidos até o Brasil ao fato de que metade da 

população brasileira de 2010 se autodeclarou preta ou parda. Também é o único livro 
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 que aponta a contribuição africana para a formação da cultura brasileira. Ao dar 

continuidade a essa história engessada e estática, que em nenhum momento se 

conecta com os sofrimentos da comunidade negra no pós-abolição e nos dias de hoje, 

estamos contribuindo, segundo Pereira e Seffner (2018), com a perpetuação de uma 

história eurocêntrica, que vislumbra o tempo como contínuo e evolutivo, livre de 

rupturas.  

As considerações tidas na análise dos livros didáticos escolhidos como fontes 

corroboram com a conclusão de Muller (2018) sobre o “estado da arte'' na produção 

de artigos, dissertações e teses sobre o tema de livros didáticos e educação étnico-

racial. A autora conclui, portanto, que “os autores concordam com a permanência de 

representações estereotipadas da população negra, quando destacam o uso de 

iconografias relacionadas à miséria, violência, escravidão, reduzidas muitas vezes à 

folclorização” (MULLER, p. 85, 2018). 

 

Conclusão 

 Por fim, concluímos que apesar das diferentes formas na abordagem da história 

afro-brasileira, alguns conceitos e temas usados e trabalhados ainda corroboram com 

o lugar encapsulado (MATTOS, 2003) em que a história deste povo foi construída na 

trajetória histórica do país: a história dos pretos no Brasil é sempre relacionada e 

limitada ao contexto da escravização e do sofrimento dos povos escravizados. 

Acreditamos, porém, que a abordagem sobre o tema ganhará nova roupagem com 

as recentes discussões sobre o ensino de história afro-brasileira e o ensino 

antirracista (ABREU, MATTOS, GRINBERG, 2019).  
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As contribuições de Joaquim Nabuco para a abolição da 

escravidão 

 

Matheus Moreira Pires 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução 

Quando estudamos o tema “a abolição da escravidão no Brasil” na escola, nós 

vemos as leis que foram criadas para conter o avanço da escravidão em território 

nacional, vemos algumas revoltas, e no final vemos a princesa Isabel assinando a Lei 

Áurea; porém, quando paramos para olhar mais de perto, vemos que a abolição da 

escravidão foi um processo mais complexo, que contou com a participação de 

diversas figuras chave, que contribuíram de muitas maneiras. No entanto, me deterei 

a apenas uma delas, e esta figura é Joaquim Nabuco, que fez do abolicionismo o seu 

alvo principal, contribuindo para esta causa através do parlamento e de seus escritos. 

Considero que esta pesquisa seja importante, pois se quisermos ter mais clareza 

sobre o processo abolicionista dentro do parlamento, torna-se necessário estudarmos 

tanto a atuação política de Joaquim Nabuco, como também os seus discursos. 

Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo (1849 – 1910) foi um político, 

diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista brasileiro formado pela Faculdade 

de Direito de Recife. Joaquim Nabuco morou com seus padrinhos em um engenho de 

açúcar em Recife a maior parte da sua vida, onde teve contato direto com a 

escravidão, e foi neste engenho que formou o seu conceito acerca da escravidão; 

Nabuco foi uma das figuras importantes para a questão do abolicionismo no Brasil, 

questão essa que se tornou a sua principal pauta política quando eleito deputado em 

1878. Joaquim Nabuco via que a escravidão era um atraso a qualquer nação, 

afetando tanto as relações entre diferentes classes da sociedade, quanto o 

desenvolvimento moral e econômico. Uma de suas principais obras, O abolicionismo, 

de 1883, fora escrita enquanto residia em Londres, de onde só voltaria a sua terra 

natal em 1884, e nesse período londrino Nabuco, além de escrever para o Jornal do 

Commercio, do Rio de Janeiro, e para o La Razon, de Montevidéu, prestou serviços 

de consultoria a empresas inglesas com interesse no Brasil. Contudo, estreitou as 
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 suas relações com a British Foreign and Anti-Slavery Society (BFASS) e, sobretudo 

nos seus vagares estudos no Museu Britânico, escreveu O Abolicionismo.  

A obra citada anteriormente demonstrava as reformas que o Brasil da época 

carecia: a reorganização econômica e financeira e da instrução pública, a 

descentralização administrativa, a igualdade religiosa, a representação política e a 

imigração europeia; porém, além dessas, havia a reforma principal, que era a 

emancipação, isto é, “a substituição dos alicerces da nossa pátria”. O Brasil do 

segundo reinado, por mais que necessitasse de reformas, desfrutou de uma boa 

estabilidade, mas a questão da escravidão ainda tinha de ser resolvida, e a maior 

potência da época, o Reino Unido, pressionava o Brasil constantemente para acabar 

com o uso de mão de obra escrava desde o início do século XIX. Então, no decorrer 

do século XIX, foram sendo promulgadas algumas leis que retardavam a escravidão, 

mas que não resolviam o problema por completo. 

 Joaquim Nabuco fala justamente dessa maneira que foi sendo tratada o fim da 

escravidão e fala como um processo de oposições. A primeira foi promovida tão 

somente contra o tráfico, a segunda oposição se deu em relação aos filhos dos 

escravos que já nasciam livres, porém seus país continuavam escravos, ou poderiam 

tentar chegar aos sessenta anos e se tornarem livres. E tem-se a terceira e última 

oposição, que objetivou suprimir a escravidão e emancipar todos os cativos, lhes 

garantindo a liberdade que é sua por direito; a partir então desta última oposição que 

Nabuco classifica o abolicionismo, dizendo que somente desta maneira resolve o 

verdadeiro problema da escravidão, valendo a máxima dita pelo economista norte-

americano Milton Friedman (1976), sobre uma sociedade que coloca a liberdade 

antes da igualdade, o qual resultará em uma boa medida de ambas.  

 

Materiais e metodologia 

Através dos escritos de Joaquim Nabuco pretendemos comentar e analisar 

como este contribuiu para a abolição da escravidão no Brasil, visto que quase não é 

comentado nas escolas as contribuições daqueles que foram figuras chave na 

abolição da escravidão do Brasil. Para fazer isso, pretendo utilizar e analisar os 

estudos realizados pelo historiador Evaldo Cabral de Mello em sua obra Essencial 

Joaquim Nabuco, sobre os escritos de Joaquim Nabuco em O abolicionismo, e sua 

série de discursos na Campanha abolicionista no Recife.  
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 Resultado esperado 

Busco através deste artigo demonstrar e explicar como Joaquim Nabuco 

contribuiu com o fim da escravidão no Brasil. Ao lermos sobre os três primeiros 

séculos da história do Brasil vemos que os escravos eram a principal mão de obra; 

uma mudança era necessária, então leis foram sendo criadas para conter a 

escravidão: a primeira delas foi a Lei Eusébio de Queiroz (esta lei estabelecia medidas 

de repressão ao tráfico de africanos), promulgada em 4 de Setembro de 1850; a 

segunda lei foi a Lei do Ventre Livre (todo nascido de escravo era livre), promulgada 

em 28 de Setembro de 1871; a terceira dessas leis foi a Lei do Sexagenários (todo 

escravo com mais de 60 anos era livre), promulgada em 28 de Setembro de 1885. 

Entretanto, essas leis não era o suficiente; era necessário encerrar de vez o trabalho 

escravo, mesmo com grande resistência, e a lei que viria para dar fim ao trabalho 

escravo, em 1888, foi alcançada com contribuições de várias pessoas, dentre elas 

Joaquim Nabuco, sobre o qual o presente artigo busca evidenciar as contribuições.  

 

Discussão 

Ao lermos sobre o processo de abolição da escravidão no Brasil nos deparamos 

com a seguinte situação: a Inglaterra decreta fim da escravidão em todas as suas 

colônias e proíbe o tráfico de escravos seja por terra ou por mar; esta passa então a 

pressionar o Brasil para acabar tanto com a mão de obra escrava como com o tráfico; 

o Brasil vai lentamente aprovando algumas leis que vão minando a escravidão, mas 

que não decretam o seu fim. Posteriormente, quase no fim do século XIX, a Lei Áurea 

é assinada pela princesa Isabel, dando fim à escravidão. O processo anteriormente 

descrito representa a visão que nos é apresentada nos livros didáticos, e é uma visão 

que de certa maneira se omite em falar daqueles que também contribuíram para o 

processo abolicionista, ou seja, outras pessoas também contribuíram para o fim da 

escravidão no Brasil.  

Joaquim Nabuco, Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio são alguns 

dos principais nomes que lutaram durante um longo período para acabar com a 

escravidão no Brasil, e quando comparado este tempo com o dos nossos vizinhos 

sul-americanos, ficamos bem atrás, e por que demoramos tanto para acabar abolir a 

escravidão em nosso território? Dentre os motivos conhecidos, podemos citar o 

motivo “moral”, segundo o qual a sociedade da época acreditava que não era certo 

tirar as suas posses, que não era correto do ponto de vista jurídico da época acabar 
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 com algo que lhes foi garantido legalmente; o outro motivo é o econômico, em que os 

escravos eram a principal mão de obra do país, e que tanto os fazendeiros quanto os 

traficantes e especuladores se beneficiavam com os lucros que recebiam.  

Como citado anteriormente, a escravidão era algo que na visão de muitos da 

época era correto, porém para alguns outros não era correto as pessoas serem 

‘donas’ das outras, e estes “outros” a quem me refiro são aqueles que serão 

chamados de abolicionistas; a maneira que Joaquim Nabuco adotou para dar fim à 

escravidão no Brasil foi um meio muito influenciado pelo “jeito” inglês de resolver as 

coisas, que era por meio de reformas progressivas, uma maneira bem diferente 

daquela adotada pelos norte-americanos, que levou a uma guerra-civil. Nabuco não 

apenas busca no parlamento acabar com a escravidão, mas mantém contato direto 

com a sociedade no geral, convencendo-a do quão ruim era a escravidão, e dos 

grandes prejuízos que causava no Brasil; pode-se dizer então que Nabuco era um 

mediador, ou melhor, um broker (ALONSO, 2010), mediando assim a luta 

abolicionista entre o parlamento e a sociedade.  

O broker Joaquim Nabuco buscou também ter relações com sociedades 

abolicionistas de outros países, como a BFASS (British Foreign and Anti – Slavery 

Society), a SAE (Sociedade Abolicionista Espanhola), entre tantas outras, e nessas 

relações havia tanto a troca de informações sobre a luta abolicionista, como também 

uma ajuda para agilizar o processo da abolição; a assim chamada SBCE (Sociedade 

Brasileira contra a Escravidão) envolvia-se nessa rede internacional do combate à 

escravidão, em cujo processo Joaquim Nabuco procurou tanto mediar a sua atuação 

dentro dessa rede quanto dialogar com a população em geral sobre a necessidade 

da abolição da escravidão.  

 

Conclusões 

Podemos concluir que Joaquim Nabuco optou por agir através de reformas no 

parlamento e do diálogo com vários grupos, pessoas e a sociedade no geral, por 

acreditar que ao tentar pôr um fim à escravidão de maneira abrupta, poderia levar o 

Brasil a uma guerra civil. 

 

Fonte 

NABUCO, J. O abolicionismo. Londres. 1883.  
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A abordagem da “questão nacional” da Revolução Russa nos 

livros didáticos do Ensino Médio: uma crítica 

 

André Luiz de Barros Faria 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução  

O livro didático funciona como suporte para o estudante em sua aprendizagem 

do conteúdo ministrado em sala de aula pelo professor. O professor de história tem 

como seu ofício auxiliar e guiar o aluno no seu processo educativo sobre o 

desenvolvimento histórico da humanidade. Dessa forma lhes são proporcionados os 

instrumentos críticos para o entendimento de eventos presentes como parte de 

processos sociais, econômicos e culturais de longa duração.  

A realização desse objetivo, todavia, é limitada por uma série de condicionantes 

ao trabalho do professor, sendo umas das mais presentes, a ausência de tempo. Sob 

essa perspectiva o livro didático ganha maior importância na medida em que pode ser 

usado pelos estudantes para aprofundar ou continuar a aprendizagem sobre temas 

iniciados em sala de aula. O conteúdo do livro deve, portanto, abranger o máximo 

possível de tópicos abordados no dia de aula.  

A história humana é profundamente complexa, muito pouco adequada para ser 

resumida em poucas páginas e ainda de forma a ser compreensível para estudantes 

de Ensino Médio. Essa necessidade por uma abordagem sintética carrega muitos 

riscos, sendo um dos mais comuns a simplificação e, no caso aqui estudado, a virtual 

omissão de certos fatores essenciais no entendimento do processo histórico.  

O caso aqui abordado se refere ao desenrolar do processo revolucionário russo 

do início do século XX. Nenhum período e/ou acontecimento histórico é simples, 

porém existem aqueles de mais fácil abordagem do que outros. A Revolução Russa 

continua sendo não só um dos mais importantes, como também um dos assuntos 

mais complexos para serem abordados em sala de aula. A causa disso está na própria 

dimensão da revolução e suas consequências globais na história do século passado.  

A queda do Império Czarista e a formação da União Soviética entre os anos de 

1917-1923 foi imediatamente fruto da Primeira Guerra Mundial (HOBSBAWM, 2016, 
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 p.61), porém as raízes da revolução estavam nas próprias contradições sociais, 

econômicas e políticas no interior do Estado Russo, sendo considerada por muitos 

observadores contemporâneos do final do século XIX como algo inevitável 

(HOBSBAWM, 2016, p.422). A Rússia então era o núcleo de um regime autocrático, 

semiasiático, que dominava um conjunto de povos na Europa oriental, nórdica, no 

Cáucaso e Ásia Central, somando ao todo mais de 170 milhões de habitantes de 

maioria não-russa (BROUÉ,1996, p.10)  

A Rússia moderna tem sua origem no Principado Moscovita, tributário do Império 

Mongol no século XIV. Ivan III construiu o poder do seu Estado tornando-se o mais 

importante dos governantes aliados aos conquistadores mongóis, frequentemente 

denunciando e reprimindo outras nações a sua volta que poderiam não só encabeçar 

a resistência ao dominador estrangeiro como também constituir-se numa ameaça aos 

seus projetos de poder na região. O poder adquirido, tornando-se o primeiro dos 

servos dos invasores, foi usado para expulsar o mesmo no momento em que não era 

mais necessário para exercer poder sobre a região. A Rússia moderna tem sua 

origem, portanto, na forma de dominação política asiática-mongol (MARX,1986, p. 

35). 

A expansão territorial do Czardom atingiu o conjunto do continente europeu 

(ENGELS, 1990, p.11). O alargamento das fronteiras russas na direção do ocidente 

tem início no século XVII e decisivamente no século XVIII, sob os reinados de Pedro 

I e Catarina II. Na Grande Guerra do Norte (1700-1721), contra a então potência 

militar do Reino Sueco, a vitória russa proporcionou uma saída para o Mar Báltico, 

tornando a Rússia agora não somente uma preocupação para seus vizinhos na sua 

fronteira como também a outros países por meio de sua marinha (ANDERSON, 1974, 

p.341; MARX, 1986, p. 40).  

Na segunda metade do século XVIII, sob o reinado de Catarina II, o Império 

Czarista foi capaz de estabelecer seu controle total sobre a Ucrânia, com a Guerra 

Turco Russa e a repartição da Polônia. Os novos territórios ao sul foram logo 

colonizados e seus camponeses colocados sob domínio da aristocracia russa. As 

terras férteis e a expansão populacional com os povos da região aumentaram 

enormemente o potencial militar do Czarismo, que logo foi posto em teste decisivo 

nas Guerras Napoleônicas (ANDERSON, 1974, p.344).  

A derrota de Napoleão significou a supremacia política e militar russa sobre o 

continente europeu. As fronteiras do Império czarista na Europa alcançaram o formato 
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 que preservariam até o início da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o avanço russo 

sobre o Cáucaso, Ásia Central e norte da China aumentaram ainda mais sua extensão 

no oriente. O século XIX foi, portanto, o auge da Rússia em termos territoriais, 

abarcando povos como o polonês, finlandês, ucraniano, romeno, armênio, cazaque, 

coreano e muitos outros. 

O desenvolvimento do capitalismo na Europa ocidental logo compeliu a 

autocracia czarista a uma modernização conservadora da atrasada economia e 

sociedade russas, que ficaram flagrantemente evidentes na Guerra da Criméia (1853-

1856) (ANDERSON, 1974, p.347). A “libertação” dos servos e a expansão dos 

distritos industriais são os desenvolvimentos mais conhecidos desse processo de 

reforma pelo alto. Porém, outro elemento importante foi o crescente chauvinismo 

oficial do Estado perante as outras nacionalidades do Império.  

Marcadamente a política de russificação fortalece-se na segunda metade do 

século XIX em função, principalmente, de duas determinantes: forma de suprimir o 

forte sentimento nacionalista entre os povos dominados do Império (especialmente 

os poloneses cuja determinação ficou marcada na história pelas insurreições de 1830, 

1846 e 1863); formar um senso de unidade nacional entre os grão-russos com o 

propósito de criar uma identidade entre os objetivos políticos do czarismo e o destino 

do povo russo.  

A russificação de outras nacionalidades consistia numa série de medidas 

repressivas aos povos não russos do Império. A supressão sistemática do uso de 

seus idiomas em qualquer espaço ou instituição e sua substituição pelo russo, a 

proibição de qualquer afiliação religiosa que não fosse o cristianismo ortodoxo 

(religião de Estado do czarismo), expulsão de comunidades de suas terras e 

colonização por imigrantes russos, restrições a cargos administrativos, etc. Uma das 

nacionalidades talvez mais afetadas por tais medidas foram os milhões de judeus que 

viviam na Rússia na época, forçados a se realocarem para uma faixa de terra do que 

hoje é a Bielorrússia (SLOIN, 2017, p.8).  

As transformações trazidas pelo desenvolvimento de relações capitalistas de 

produção na Rússia foram acompanhadas pelo florescimento e difusão do marxismo 

dentro de círculos de estudo compostos por intelectuais e operários. Além de São 

Petersburgo e Moscou, os principais centros industriais da época encontravam-se em 

regiões do Império de composição não russa (Polônia, Finlândia, Azerbaijão, 

Ucrânia). A questão da emancipação do proletariado nasceu em terras russas já 
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 umbilicalmente ligada à emancipação nacional, sendo os primeiros partidos operários 

no Império Russo o Partido Socialista Polonês, a Social Democracia do Reino da 

Polônia e Lituânia e a Associação Geral de Trabalhadores Judeus (Bund).  

O Partido Operário Social Democrata Russo, oficialmente fundado em 1898, 

apresentava em seu programa político a defesa da autodeterminação das nações não 

russas do Império. A importância desse ponto ganhou proporções enormes do ano 

de 1917, quando a revolução levou ao desmoronamento de todo o aparato 

governamental czarista. O governo provisório formado pela Duma Imperial tentava 

manter a unidade do velho Império sob uma roupagem agora republicana, opondo-se 

aos pedidos de autonomia por parte da Finlândia e Ucrânia (LENIN, 1964, p.335).  

A revolução de outubro ganhou forte simpatia e partidários entre as 

nacionalidades não russas justamente por sua política de reconhecimento do direito 

à autodeterminação das nações. O segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia 

legitimou a tomada de poder conduzida pelos bolcheviques e aprovou a formação de 

um governo dos comissariados do povo, um dos quais era exclusivamente dedicado 

à questão das nacionalidades. No dia 15 de novembro de 1917, foi publicado o 

seguinte decreto assinado por Lenin (Presidente do conselho de comissários do povo) 

e Stalin (Comissário do Povo das questões nacionais):  

 

[...] the first Congress of Soviets, in June of this year, proclaimed 
the  right of the peoples of Russia to free self-determination. The 
second Congress of Soviets, in October of this year, reaffirmed this 
inalienable right of the peoples of Russia more decisively 
and definitely. The united will of this Congresses, The Councils of the 
People's Commissars, resolved to base of their activity upon the 
question of the nationalties of Russia, as expressed in the following 
principles:  
1. The equality and sovereignty of the peoples of Russia.  
2. The right of the peoples of Russia to free self-determination, even 
to the point of separation and the formation of an independent state.  
3. The abolition of any and all national and national-religious privileges 
and disabilities.  
4. The free development of national minorities and 
ethnographic groups inhabiting the territory of Russia. The concrete 
decrees that follow from these principles will be immedieatly 
elaborated after the setting up of a Commission of Nationality Affairs 
(LENIN e STALIN, 1917).  

 

Podemos até aqui já ter uma clara dimensão da relevância que a questão das 

nacionalidades trazia para o processo histórico russo e qualquer grupo ou 

organização que procurasse intervir ativamente em seu curso. Sendo uma 
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 determinante essencial do processo revolucionário, a emancipação dos povos até 

então sob domínio czarista não é, no entanto, tratada com a devida atenção 

necessária nos livros didáticos estudados, ganhando quando muito uma menção 

passageira ou nem sequer sendo apontada de forma alguma. Veremos agora como 

a ausência desse assunto nos livros didáticos omite eventos essenciais para um 

quadro completo de desenvolvimentos históricos atuais. 

 

A Revolução Russa nos livros didáticos: omissões e incompletudes  

O principal objeto de nossa análise é o livro didático de história para o terceiro 

ano do Ensino Médio da série História: das cavernas ao terceiro milênio. O capítulo 3 

do livro, com o título “A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa”, pelo seu 

formato coloca, corretamente, a revolução como processo imediatamente relacionado 

a exacerbação das contradições sociais russas nas condições brutais impostas pela 

guerra sobre a maioria dos trabalhadores e camponeses:  

 

Assim como a derrota russa na guerra contra o Japão contribuiu para 
o levante de 1905, o fracasso das tropas czaristas na Primeira 
Guerra Mundial favoreceu a explosão revolucionária de 1917. De 
1914 até o final de 1916, período em que a Rússia participou da 
guerra, o enorme, porém mal equipado Exército do país, sofreu 
derrotas sucessivas. Enquanto isso, a situação interna tornava-se 
insustentável: inflação desenfreada, desemprego e falta de alimentos 
foram alguns dos ingredientes que contribuíram para desencadear 
uma série de manifestações contra a guerra e o governo czarista 
(BRAICK e MOTA, 2016, p. 49).  

 

Mais à frente, o livro aborda a evolução do processo revolucionário, destacando 

o crescente abismo entre o Governo Provisório e os Conselhos de trabalhadores e 

soldados. Mencionando as reivindicações das massas russas, o livro, no entanto, não 

traz os movimentos por autonomia das nacionalidades não russas:  

 
De um lado, o governo provisório adotava medidas que 
não correspondiam às aspirações populares; de outro, o soviete 
de Petrogrado representava, de forma direta e efetiva, os interesses 
das camadas populares. Uma das mais fortes discordâncias entre 
o governo provisório e o soviete dizia respeito à Primeira Guerra 
Mundial. Enquanto o governo liberal defendia a permanência 
da Rússia na guerra, o soviete de Petrogrado elaborava uma proposta 
de paz. Além disso, operários reivindicavam uma legislação de 
proteção aos trabalhadores e o controle operário da produção, 
camponeses clamavam por uma reforma agrária e grande parte da 
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 nação exigia a convocação de uma Assembleia Constituinte (BRAICK 
e MOTA, 2016, p. 50).  

 

A questão das nacionalidades não é a única face da revolução que o livro deixa 

a desejar. Explicando as diferenças entre os bolcheviques e as outras organizações 

socialistas, que passaram a compor o governo provisório, se faz o recurso do clichê, 

historicamente falso, consistindo de identificar o objetivo dos “socialistas moderados” 

(mencheviques e socialistas revolucionários) no contexto russo como sendo o de 

alcançar o socialismo por meios pacíficos:  

 

Na mesma proporção, crescia o antagonismo entre as 
aspirações populares e a orientação política do governo provisório, 
liderado então por Alexander Kerensky com o apoio dos socialistas 
moderados, que defendiam a transição gradual e pacífica da Rússia 
em direção ao Socialismo (BRAICK e MOTA, 2016, p. 51).  
 
 

Curiosamente o texto não faz nem uma leve alusão à repressão contra os 

bolcheviques e trabalhadores e soldados de Petrogrado após as jornadas de julho 

pelo governo de Kerensky. Todavia, o “moderado socialista” que mantinha a Rússia 

na guerra assim como prendia seus opositores, logo voltou atrás na ilegalização dos 

bolcheviques. As forças sociais contrarrevolucionárias já não viam necessidade de 

contemporizar com Kerensky se este usaria métodos iguais no controle das massas 

revolucionárias. O líder “pacifista” dependeu das forças bolcheviques para barrar a 

tentativa de contrarrevolução encabeçada pelo general Kornilov. 

O fenômeno da dualidade de poderes radicalizou-se profundamente nos meses 

de setembro e outubro, sendo uma manifestação clara disso o grande aumento dos 

representantes bolcheviques nos sovietes (os bolcheviques agitavam a palavra de 

ordem “Todo o poder aos sovietes”). Isso teve implicações importantes para as 

nacionalidades que demandavam o reconhecimento de sua autonomia pelo governo 

provisório, pois no Primeiro Congresso de Sovietes de toda Rússia, no mês de junho 

de 1917, os sovietes proclamaram o direito à autodeterminação de todos os povos do 

Império. Dessa forma a tomada de poder pelos sovietes da autoridade política da 

nação significaria um golpe às pretensões da Duma em manter outras nações sob a 

tutela russa.  

Na exposição do livro, o direito à autodeterminação das nações oprimidas do 

império é mencionado junto a uma série de outras medidas adotadas pelo governo 
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 bolchevique após sua tomada de poder em novembro de 1917. Porém, a menção de 

tal medida de forma alguma traz à tona a relevância de tal ação, pois não é abordado 

previamente no capítulo com mais profundidade a importância das nacionalidades 

não russas no Império. A única menção a essa situação está confinada numa única 

linha no início do capítulo: “O Império Russo era composto de um mosaico de povos, 

que falavam dezenas de línguas, com o predomínio do russo” (reparem, nenhum 

desses povos ao menos é citado por nome).  

O livro entra em contradição no parágrafo seguinte e também cai num erro 

factual ao atribuir o reconhecimento da independência da Finlândia e Ucrânia ao 

tratado assinado com o Império Alemão:  

 

Uma das questões mais sensíveis a ser resolvida no momento em 
que o governo bolchevique assumiu o poder dizia respeito à saída do 
país da Primeira Guerra Mundial. As negociações em separado com 
a Alemanha resultaram no abandono da guerra, em dezembro de 
1917, que foi formalizado com a assinatura do Tratado de Brest-
Litovski, em 3 de março de 1918. A Rússia teve de ceder ao inimigo 
vastas regiões férteis, renunciar a suas pretensões territoriais e 
reconhecer a independência da Ucrânia e da Finlândia (BRAICK e 
MOTA, 2016, p. 52).  
 
 

O governo soviético reconheceu a independência de ambos países em decreto 

no mês de dezembro de 1917, sendo o tratado de Brest do mês de março de 1918:  

 
[...] Accordingly we, the Council of People’s Commissars, 
recognise the People’s Ukrainian Republic, and its right to secede 
from Russia or enter into a treaty with the Russian Republic on federal 
or similar relations between them. We, the Council of People’s 
Commissars, recognise at once, unconditionally and without 
reservations everything that pertains to the Ukrainian people’s national 
rights and national independence. We have not taken a single step, in 
the sense of restricting the Finnish people’s national rights or national 
independence, against the bourgeois Finnish Republic, which still 
remains bourgeois, nor shall we take any steps restricting the national 
independence of any nation which had been—or desires to be—a part 
of the Russian Republic. [...] (LENIN e TROTSKY, 1917).  
 

 

A “independência” que o Império Alemão demandava reconhecimento da Rússia 

Soviética na Finlândia e Ucrânia consistia em não apoiar as revoluções que 

aconteciam dentro desses países por partidários do caminho defendido pelos 

bolcheviques. Ambos os países eram palcos de suas próprias revoluções e guerra 
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 civis no final de 1917 e início de 1918, as quais eram, principalmente, um confronto 

entre as forças vermelhas (partidárias do poder soviéticos) e exércitos brancos 

(liberais, socialistas revolucionários de direita, czaristas nacionalistas de direita etc.). 

No caso da Ucrânia as forças vermelhas chegaram inclusive a tomar o poder nas 

duas principais cidades do país (Kyiv e Kharkiv) durante as negociações entre Leon 

Trotsky (representando da Rússia soviética) e Richard von Kühlmann (representante 

da Alemanha imperial), o que levou aquele a solicitar imediatamente que os alemães 

encerrassem as negociações com os emissários da Rada (governo provisório 

ucraniano derrubado pelas forças soviéticas), já que estes falavam em nome de um 

poder não existente.  

A tática de reconhecimento do direito à autodeterminação das nações pelos 

bolcheviques não implicava o abandono do objetivo da revolução mundial e, 

consequentemente, também, do apoio a qualquer revolução nacional que avançasse 

nessa direção. Esse ponto da política dos bolcheviques serviu para seus adversários 

na contrarrevolução explorarem sentimentos nacionalistas em parcelas dos povos-

não russos, alegando que a política dos comunistas seria só um pretexto para 

reintroduzir o controle russo sobre suas nações. O livro didático aborda isso, todavia, 

num único parágrafo escrito como uma nota ao lado do texto principal e que não 

estaria presente no livro dos alunos, sendo somente uma orientação passageira no 

livro em posse do professor.  

O complexo e tortuoso período da Guerra civil é resumido nos seguintes 

parágrafos:  

 

Apoiados pelas potências vitoriosas na guerra, antigos 
oficiais monarquistas e políticos conservadores formaram uma força 
militar contrarrevolucionária, o Exército Branco, e se lançaram contra 
o Exército Vermelho, representante do poder bolchevique. Eclodia 
a guerra civil na Rússia. Para derrotar os Brancos, o governo 
bolchevique estabeleceu um rígido controle sobre a produção e o 
consumo, conhecido como comunismo de guerra, por meio do qual se 
instituiu uma economia de troca, a proibição do comércio privado, o 
pagamento do salário em gêneros e o confisco da produção agrícola 
para abastecer a população.  
Também foi imposta uma rigorosa disciplina ao Exército 
Vermelho, sob o comando de Leon Trotsky. No final de 1920, haviam 
sido eliminados praticamente todos os focos da contrarrevolução. 
Nos combates para derrotar os Brancos, o Exército Vermelho anexou 
territórios que formaram, em 1922, a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) (BRAICK e MOTA, 2016, p. 52).  
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 Seria fora do que é permitido pelas limitações do livro didático exigir uma 

abordagem de cada conflito nacional durante a guerra civil. Entretanto, nem sequer a 

menção no texto principal de casos como a Ucrânia, Geórgia e, especialmente, 

Polônia, empobrecem muito a explicação do processo histórico da revolução. Os três 

países aqui citados são casos exemplares de estudo sobre as limitações políticas do 

direito de autodeterminação dos povos defendido pelos bolcheviques, quando as 

necessidades da revolução não se alinhavam imediatamente ao respeito da 

soberania de outros povos. Dessa forma poderiam ser usados em sala de aula para 

abordar essa difícil e polêmica parte da história russa (e não-russa) sem 

sobrecarregar os estudantes com um excesso de informações.  

Após a virtual vitória na Guerra civil em 1920, a Rússia bolchevique entrou em 

guerra com a recém restabelecida República Polonesa e, sob o slogan de “libertar” a 

classe trabalhadora na Polônia, chegou até os subúrbios da capital Varsóvia. No 

entanto, a praticamente ausência de logística de abastecimento, a distribuição das 

tropas sobre um front muito extenso e, principalmente, a hostilidade dos camponeses 

e parte significativa dos trabalhadores urbanos ao exército vermelho (que evocava a 

memória ainda muito recente da dominação russa na memória dos poloneses).  

Por sua vez, a Geórgia foi sovietizada com sucesso em 1921, como pretexto de 

apoio a uma insurreição dos trabalhadores georgianos. O caso da Geórgia apresenta 

particular importância por ser um episódio que, assim como o avanço sobre a Polônia, 

provocou forte oposição de Leon Trotsky, Comandante do Exército Vermelho, pois 

esse entendia como politicamente danosa a expansão da revolução por meio de 

“missionários armados”. Não somente isso: em 1922 a Geórgia foi novamente objeto 

de discussão entre os bolcheviques quando Stalin e seus aliados no Partido 

Comunista procuravam amalgamá-la as outras repúblicas do Cáucaso (Armênia e 

Azerbaijão) numa única república federativa.  

Os líderes do PC da Geórgia defendiam o reconhecimento da República 

Soviética georgiana como membro direto da URSS, não como parte de uma 

República federativa à qual seriam subordinados. Essa defesa da autonomia da 

Geórgia deriva do reconhecimento do forte nacionalismo de seus cidadãos que ainda 

não consideravam legítima a tomada de poder dos bolcheviques. O grupo de Stalin, 

procurando maior poder do centro sobre a periferia soviética, opôs-se de forma 

agressiva aos líderes georgianos, chegando uma das discussões inclusive a resultar 
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 em ataque físico de Ordzhonikidze, associado de Stalin, contra um dos comunistas 

aliados de Mdivani (líder comunista georgiano).  

Lenin recebeu cartas dos comunistas georgianos pedindo seu suporte contra 

Stalin e aliados. Após averiguar os fatos por meio de um emissário, Lenin se opôs 

abertamente à conduta e projeto de constituição que o futuro “pai dos povos” tentava 

impor aos georgianos, sendo esse episódio muito importante na formação da decisão 

de Lenin de propor ao comitê central do PC Russo a retirada de Stalin dos cargos de 

secretário geral do partido. Contudo, a saúde de Lenin rapidamente deteriorou no 

início de 1923 após ter um terceiro derrame que o deixaria fora da vida política do 

partido até sua morte em janeiro de 1924. A liderança Georgiana seria logo depois 

retirada de seus cargos pelos aliados de Stalin.  

O caso ucraniano pode ser visto como o mais representativo entre a diferença 

da abordagem inspirada em Lenin e aquela promovida por Stalin em relação à 

questão nacional. Durante os anos vinte até início dos trinta, a URSS aplicou uma 

política conhecida como “indianização”, cujo ponto central era “nacionalizar” os 

aparatos governamentais, partidários e sindicais das repúblicas e promover as 

culturas e línguas dos mais diversos povos da União Soviética. Essa política na 

Ucrânia teve início em 1923, conhecida nesse caso como “Ucranização”. 

As populações das cidades ucranianas eram compostas predominantemente de 

não-ucranianos (russos, judeus, poloneses etc) enquanto o campesinato era 

predominantemente ucraniano. A base política dos bolcheviques se encontrava 

principalmente no proletariado urbano, enquanto os camponeses demonstravam uma 

dupla hostilidade aos comunistas: suas políticas “coletivistas” (a maioria dos 

camponeses era dona de uma pequena fazenda individual) e grande parte de seus 

partidários serem da cidade e de outra nacionalidade. A política de “ucranização” tinha 

então como objetivos: aumentar a penetração e difusão da linguagem e cultura 

ucraniana nas cidades e diminuir a hostilidade da população rural ao governo 

bolchevique.  

A política de “indianização” na Ucrânia soviética encontrou grande sucesso com 

o número de publicações na língua nacional superando o russo, a maioria dos 

alfabetizados aprendendo ucraniano, a população de ucranianos nos centros urbanos 

tornando-se predominante e mais da metade do Partido Comunista da Ucrânia 

passando a ser composto de ucranianos, entre outros avanços. Todavia, por ter tido 

resposta tão positiva no conjunto dos ucranianos, a reversão dessa política na década 
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 de trinta por Stalin só poderia tomar forma por meio de violência desproporcional. Os 

grandes expurgos que vitimaram mais de 1 milhão de pessoas na URSS entre 1936-

1939 começaram já no começo da década de trinta na Ucrânia, com sua liderança 

sendo preso e executada, falsamente acusada de “desvios nacionalistas burgueses 

e contrarrevolucionários”. A partir da década de trinta era retomada portanto a política 

de russificação na Ucrânia (e outras nacionalidades) que iria persistir até os anos 

finais da URSS.  

 

Conclusão 

A questão das nacionalidades tem sua dimensão reduzida, quando não 

completamente ignorada nos livros didáticos de Ensino Médio ao abordarem a história 

da Revolução Russa (seus antecedentes e consequências). Apesar de o texto do livro 

dar algumas indicações do assunto, seu aprofundamento fica completamente a cargo 

do professor em questão, não configurando-se em peça essencial na narrativa do livro 

para o desenrolar do processo histórico russo. Essa omissão não somente prejudica 

uma compreensão mais completa do conteúdo como restringe os alunos de 

conhecimento fundamental para a reflexão sobre o presente.  

Desde 2008 (com a invasão russa da Geórgia) a Rússia tem embarcado numa 

política agressiva com o propósito de restabelecer seu controle e hegemonia sobre 

as nações que previamente estavam sob seu controle na antiga União Soviética. Isso 

tem despertado sentimentos nacionalistas antigos dessas nações, assim como 

trazido à tona antigas discussões sobre a história da relação da Rússia com os povos 

que a cercam. Na guerra, como lembra bem Isaac Deutscher, a primeira vítima do 

conflito é a verdade.  

Os governos atuais dos povos não russos promovem muitas vezes um 

nacionalismo extremado anti-rússia, nutrido por décadas de opressão nacional. O 

governo russo, por sua vez, falsifica sistematicamente a sua história de conquista e 

dominação para legitimar seus objetivos geopolíticos na região. Em face a essa 

realidade extremamente complicada, os estudantes de ensino médio brasileiro não 

podem ficar incultos de conhecimento essencial para a compreensão do mundo em 

que vivem, sem cair em mistificações e meias-verdades que circulam pelos jornais e 

redes sociais.  
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A representação da mulher em História: das Cavernas ao Terceiro 

Milênio - vol.3: para além de textos complementares e legendas 

 

Debora Fernanda da Silva 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução 

A motivação para esse estudo surgiu, inicialmente, da ausência da figura 

feminina na disciplina histórica, até a recente evolução do fim do século XX, em que 

a história sofreu transformações no que diz respeito à teoria e ao método, dando 

enfoque a grupos sociais antes esquecidos pelos estudos acadêmicos, a chamada 

Nova História (SCOTT, 1989). Esse apagamento das mulheres é, segundo Joan Scott 

(1989), reflexo de uma história feita por e para homens, em que as mulheres eram 

representadas como sujeitos marginais ou invisíveis, criando um imaginário da figura 

feminina como submissa e apolítica. Essa ausência, em nossa perspectiva, tem 

reflexões nos livros didáticos e consequentemente na formação de jovens mulheres. 

Dado o problema conceitual da representação feminina dentro e fora dos livros 

didáticos, buscamos entender de que forma a falta de representatividade nos livros 

contribui para a perpetuação da cultura machista nas escolas e como isso pode 

impactar na formação de mulheres em formação. Além de propor um balanço com 

pesquisas anteriores, buscando observar os avanços feitos na representação 

feminina dentro do livro didático. 

Buscaremos analisar no livro direcionado ao terceiro ano do Ensino Médio 

História: das cavernas ao terceiro milênio - vol.3, da editora Moderna, do PNLD 2018, 

escrito por Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota, a figura feminina. Queremos 

contabilizar e analisar as imagens e informações sobre as mulheres nessa coleção, 

buscando entender em que contexto são representadas, quais mulheres são 

representadas, de que forma as questões raciais influenciam nessas representações, 

assim como o status social e o que as autoras querem passar com essas imagens.  
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 Material e Métodos 

Utilizaremos como fonte o livro didático do Ensino Médio, destinado ao terceiro 

ano: História: das cavernas ao terceiro milênio - vol.3, escrito por Patrícia Ramos 

Braick e Myriam Becho Mota, da editora Moderna. Patrícia Braick é mestre em 

História, com foco em Sociedades Ibéricas e Americanas, pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul e atua como professora do Ensino Médio em Belo 

Horizonte - MG, além de ser uma importante autora de livros didáticos desde 2004, 

publicando pela Editora Moderna/Grupo Santillana. Myriam Mota é licenciada em 

História pela Faculdade de Ciências Humanas de Itabira - MG, possuindo mestrado 

em Relações Internacionais, com ênfase em Culturas Políticas, atuando também 

como escritora de livros didáticos e professora do Ensino Médio e Superior em Itabira, 

MG. 

A escolha da fonte se deu por dois motivos centrais: o livro é recente e é 

aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse material tem como 

proposta e objetivo: 

 

[...] construir uma obra que contribua com alunos e professores para 
que o processo de ensino-aprendizagem seja uma experiência 
significativa e prazerosa. [...] Com esta obra, esperamos colaborar 
significativamente para o desenvolvimento das competências e 
habilidades esperadas para o ensino médio e contribuir para a 
formação de indivíduos críticos, participativos e comprometidos com 
a construção de um mundo mais justo, tolerante e sustentável 
(BRAICK; MOTA, 2016, p. 5). 

 

Em nossa pesquisa, destacamos o livro didático enquanto documento histórico, 

veículo de transmissão, aceitação/transgressão e imposição de saberes, conforme o 

proposto por Letícia Mistura e Flávia Caimi (2015). Além disso, segundo as autoras, 

o livro, como instrumento pedagógico, conquistou um lugar hegemônico nos 

ambientes escolares, que superou suas barreiras de atuação, se colocando como 

parte de uma cadeia de relações de poder maior do que sua instrumentalização no 

processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, o livro didático transcende os 

discursos que o inscrevem como documento histórico em seus diversos contextos, 

tais como idealização, fabricação, disseminação e uso, tornando-se o sujeito de sua 

historicidade, já que carrega em si permanências e rupturas de ideários políticos, de 

ideologia, de discussões pedagógicas, historiográficas e sociais. 
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 Mistura e Caimi (2015), entendem que o livro didático é um ponto central de uma 

nova forma de aprendizagem na Europa Ocidental e que influenciou os moldes da 

educação e do uso de suportes (como o livro) pelo sistema brasileiro de ensino. As 

autoras ainda argumentam que existem adequações dos livros didáticos a cada 

período histórico da educação brasileira, mas que de qualquer forma as suas funções 

corroboram as do ensino de história no país e seus usos servem como instrumento 

pedagógico e como veículo ideológico e cultural.  

 

E é neste sentido, na problemática utilização do livro didático – e do 
livro didático de história, especificamente – como um veículo de 
transmissão de saberes selecionados e sistematizados a partir de 
objetivos determinados fora do âmbito escolar, pelas esferas 
controladoras do poder político e, cada vez mais, do poder econômico, 
que se insere uma das abordagens preocupantes destes “modelos” 
pré-definidos: as identidades e as relações de gênero (MISTURA; 
CAIMI, 2015, p. 236). 

 

Além disso, Roger Chartier (1990) define os livros didáticos como artefatos 

culturais, já que são capazes de colocar em circulação ideias dominantes, e Alain 

Choppin (2002) argumenta que os livros didáticos e seus conteúdos têm como 

objetivo transmitir saberes e valores. Com essas informações, pretendemos 

responder nosso objetivo principal, de entender de que forma a baixa 

representatividade feminina nos livros didáticos impacta no ensino de história, uma 

vez que os autores salientam o importante papel formador de pensamento crítico nos 

jovens e essa ausência representativa terá impacto fundamental, ao nosso ver, em 

sua formação educacional e social. 

Antes de falarmos sobre a categoria de gênero, que muito nos interessa nesse 

trabalho, devemos nos atentar ao movimento dos anos 70 chamado “Nova História”. 

Peter Burke (1992), argumenta que a Nova História é a história escrita como uma 

reação ao “paradigma” tradicional, no qual a história diz respeito essencialmente à 

política e, embora outros tipos de história não fossem completamente excluídos, eram 

marginalizados e considerados irrelevantes pelos "verdadeiros" historiadores. A 

chamada "Nova História" passa, então, a dar importância a vários tipos de história, 

como por exemplo a dos operários, da infância, da loucura, da morte, e é nesse 

contexto que se encontra a história das mulheres. As questões de gênero começam 

a tomar força no meio intelectual, a partir da década de 1960.  



 
81 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 Scott (1989), define "gênero” como um conceito associado ao estudo das coisas 

relativas às mulheres. A autora argumenta que “história das mulheres” era percebido 

pelos homens como separada da história, como se existisse “a História” e a “História 

das Mulheres”. Nesse sentido, vamos de acordo com a perspectiva de Suellen 

Rezende: “Os estudos sobre gênero devem apontar para a necessidade da rejeição 

do caráter fixo e permanente da oposição binária ‘masculino x feminino’ e a 

importância de sua historicização e "desconstrução" [...]” (2018, p.68). 

Por último, outro conceito que nos é caro é o de representação, de Roger 

Chartier (1990), que entende que esquemas intelectuais incorporados de 

determinadas maneiras são capazes de criar representações que dão sentido ao 

presente e inteligibilidade ao outro e ao espaço. Então, para Chartier, esse caminho 

se reverteria na noção de representação enquanto instrumento teórico-metodológico 

de análise da história cultural. As representações, mesmo aspirando à universalidade, 

são sempre determinadas pelos interesses do grupo que as forjam, e não são de 

forma alguma neutras (CHARTIER, 1990, p.16). 

 

Resultados 

Com o levantamento imagético proporcionado pela pesquisa, conseguimos 

identificar 273 imagens em que aparecem figuras humanas. Dessas, conseguimos 

constatar uma disparidade significativa entre homens e mulheres, conforme 

destacado no gráfico a seguir: 
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 Essa diferença era esperada, uma vez que o tipo de História descrita no livro é 

a “tradicional”. Apesar dos avanços de mais de um século, a história ainda é 

comumente escrita enquanto um "paradigma" tradicional, o qual Peter Burke (1992, 

p. 2) considera o sinônimo de uma visão do senso comum da história, de forma que 

não se percebe as várias abordagens possíveis do passado, sendo que se entende 

que a história diz respeito essencialmente à política. 

Os interesses em outras áreas eram considerados "[...] marginalizados no 

sentido de serem considerados periféricos aos interesses dos ‘verdadeiros’ 

historiadores" (BURKE, 1992, p. 2). E isso nem se referia ainda à História das 

Mulheres, uma vez que o seu saber nem havia sido sistematizado. A marginalização, 

nesse primeiro momento, se dava a áreas tais como História da Ciência e da Arte. 

Burke (1992), porém, argumenta que a Nova História começou a se interessar por 

toda a atividade humana, uma vez que todos os acontecimentos podem ser 

relacionados ao restante do passado, e a partir da segunda metade do século XX, 

temas como a feminilidade, a infância, a morte e a loucura foram consideradas 

enquanto possuidores de história. 

Outra peculiaridade dos historiadores tradicionais é o pensamento de que a 

história é essencialmente uma narrativa de acontecimentos, enquanto a Nova História 

está mais preocupada com a análise das estruturas. Além disso, a história tradicional 

oferece uma visão de cima, sempre centrada em grandes feitos de grandes homens, 

enquanto ao resto da humanidade fica destinado ao papel secundário. Isso parece 

ser o caso no documento analisado, uma vez que mulheres são colocadas enquanto 

curiosidade em todos os momentos. Elas não são inseridas na história principal, mas 

colocadas enquanto apêndices. Veja o exemplo: 
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Nesse exemplo, conseguimos identificar um caso recorrente no documento. Eva 

Perón é descrita apenas como “esposa de Juan Domingo Perón” e não é nem sequer 



 
84 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 citada no texto principal “Populismo no México e na Argentina”, sendo apenas 

colocada em uma caixa azul complementar. Isso é duplamente problemático quando 

pensamos em Eva enquanto uma figura pública, de elevada expressão para a História 

Argentina, tendo importante poder político e social (Díaz, 2005, p. 186) e mesmo 

assim sendo colocada enquanto anexo da história de um homem.  

Outro fato interessante no documento é o de que as mulheres são quase sempre 

representadas enquanto textos complementares, deslocadas da centralidade da 

página e de onde a atenção do leitor fica presa. Em concordância com Gisele Lopes: 

“Às mulheres, mesmo as protagonistas, destinam-se às margens das páginas, os 

links e os boxes para complementar o conteúdo central. Há a história principal e uma 

que acontece simultaneamente em paralelo, a história das mulheres” (LOPES, 2018, 

p. 146). Exemplo disso é a imagem a seguir, que além da caixa azul com os dizeres 

“Texto Complementar”, ainda se encontrava depois do conteúdo principal, quando a 

matéria do capítulo, teoricamente, havia acabado. A história das mulheres aqui, é 

vista como facultativa.  

 

 

 

Outros levantamentos caros à pesquisa dizem respeito às condições ocupadas 

por essas mulheres nas imagens retratadas. 

 



 
85 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 

 

 

De acordo com nosso levantamento, conseguimos inferir que uma parte 

significativa das mulheres representadas estão retratadas em funções consideradas 

"próprias" de mulheres, tais como donas de casa, esposas, mães ou exercendo 

funções variadas como representações de beleza em propagandas ou sendo 

recursos narrativos em charges (contabilizadas na fatia “outros”). A mulher em 

posição de poder tem a segunda menor representatividade no livro e, quando é 

representada, é em situação marginal, como no caso de Eva Péron. As mulheres 

trabalhadoras e manifestantes, por sua vez, são retratadas em longa escala no livro 

didático, porém não é dada grande relevância ao que estão fazendo, sendo descrito 

apenas na legenda da imagem, sem uma incorporação no texto principal. A página a 

seguir é um exemplo recorrente. A informação contida na figura poderia fazer parte 

do texto principal, sendo complementada por mais informações, mas é deixada como 

legenda, nas margens da página, como uma simples curiosidade. 
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Quando passamos para a questão da representatividade racial, o problema se 

mostra ainda maior. Além da colossal diferença entre a representatividade da mulher 

branca nas imagens analisadas, a condição em que as mulheres de diferentes etnias 

são mostradas se faz ainda mais problemática. 
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A mulher branca é mostrada grande parte das vezes em condições muito 

estereotipadas, tais como esposa e mãe. Porém, ainda se tem uma grande 

quantidade de imagens que as representam enquanto trabalhadoras, manifestantes 

ou figuras de poder, conforme os exemplos a seguir: 
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A mulher negra, por sua vez, é geralmente representada enquanto mãe ou civil 

de baixo status social, tendo pouquíssimas exceções em imagens de manifestantes 

e trabalhadoras. Em relação a figuras de poder, para a história mundial, apenas uma 

mulher negra é encontrada no livro, estando em um texto complementar: 
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Já as mulheres asiáticas são retratadas em todas as oportunidades como 

consequências de guerras, aparecendo sempre em posições de vulnerabilidade: 
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E, por fim, as palestinas e indianas são ora retratadas como trabalhadoras, ora 

como manifestantes: 
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Discussão 

Ao observar o trabalho de Amália Kelly Rambaldi e Melissa Probst (2017), que 

analisa alguns livros didáticos sob o escopo da categoria de gênero, percebe-se que 

no livro "História do Brasil", de Maria Célia Freire e Marlene Ordoñez, da Editora Ática, 

de 1974, a participação das mulheres na história é vista logo no primeiro capítulo, 

chamado "Povoamento". Porém, só é descrito quais eram as funções de trabalho das 

mulheres, sendo: os trabalhos domésticos, a confecção de redes e a prática da 

agricultura. As autoras, então, chamam a atenção para como a mulher ocupa apenas 

uma pequena citação no contexto e, ainda, voltada ao trabalho doméstico. Em outro 

capítulo, "Evolução social da Colônia", mais uma vez a figura feminina é abordada 

somente no sentido da descrição das suas funções perante a sociedade. Além disso, 
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 somente é representada a mulher europeia, o que segundo os autores implica em 

uma generalização e uma naturalização da divisão de classes. 

Gilvan Ventura da Silva (2009) percebeu, ao analisar três diferentes atuais 

coleções de livros didáticos, que os modelos ainda eram tradicionalistas, com visões 

proeminentes da historiografia tradicional, sendo as mulheres raramente citadas e, 

quando ocorria, eram colocadas em notas de rodapé ou quadros, sempre ligadas aos 

personagens masculinos e aos estereótipos. Além disso, sabemos por Ana Carolina 

Santos Prohmann (2018), que analisou livros didáticos de 2013, que houve alguns 

poucos avanços nos livros didáticos em relação à representatividade de gênero. A 

autora oferece o exemplo de uma citação direta a Joana D'Arc e outras pequenas 

referências (quase sempre generalizantes), mas argumenta que a figura feminina está 

presente em vários capítulos. 

Em nosso levantamento imagético do volume 03 de História: Das cavernas ao 

terceiro milênio, também conseguimos notar essa evolução na representação da 

mulher; não estamos a ignorar o grande aumento representativo do volume em 

relação a livros mais antigos, porém ainda se faz necessário a análise e a crítica 

dessas figuras representativas, uma vez que são retratadas por muitas vezes e forma 

estereotipada e apolítica. As observações pontuadas no livro didático não têm a 

intenção de desvalorizar o trabalho das duas autoras, mas de contribuir para o tipo 

de representação que é passada a jovens mulheres no ensino básico. É espantoso 

que mesmo com todos os avanços dos direitos das mulheres, ainda hoje elas estejam 

à margem da história principal no livro didático. Indo de acordo com Suellen Rezende 

(2018): 

 

A escolarização, na qual o livro didático está inserido, na formação de 
conhecimentos adquiridos na escola, contribui para o processo de 
educação como um todo, a escola, por meio de mecanismos e 
instrumentalização do ensino, corrobora para a construção de uma 
educação voltada à equidade. No ambiente escolar, sobretudo com o 
livro didático, é possível construir e desconstruir estereótipos 
construídos historicamente (REZENDE, 2018, p. 2). 

 

Concordamos com a autora no que diz respeito à sala de aula ser um emulador 

da sociedade, podendo reproduzir ambientes de desigualdade; o livro é mais do que 

um mero material didático nesse contexto; é uma manifestação política e um veículo 

de transmissão ideológica e de valores que representa determinado grupo social. 
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 Dessa forma, é um facilitador que contribui para o processo de educação, formação 

social e identidade e, por esse motivo, deve dar condições para que a sociedade seja 

representada adequadamente. Claro que o professor sempre pode tentar suprir essa 

carência em sala de aula, com materiais de apoio, mas ainda assim se faz de extrema 

necessidade que o livro didático, principal material de estudo dos alunos e principal 

apoio do professor, seja cada vez mais adequado às condições necessárias para a 

contribuição de uma sociedade com mais equidade. 

 

Conclusões 

Num primeiro momento, o que nos pareceu claro foi um avanço no livro didático 

em relação à representação feminina, quando comparado aos estudos anteriores. 

Porém, ainda é visível a dificuldade dos autores brasileiros em colocar em prática as 

renovações historiográficas. Nos parece que o corpo principal do livro é feito por uma 

história tradicional, política e econômica, enquanto os rodapés, algumas imagens e 

alguns textos complementares são destinados a alguns temas caros à Nova História, 

como o estudo de gênero, de questões raciais, de jovens, entre outros. Segundo 

Chartier (1990): 

 

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 
tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 
os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta 
investigação sobre as representações supõe-nas como estando 
sempre colocadas num campo de concorrências e de competições 
cujos desafios se enunciam em termos de poder e dominação 
(CHARTIER, 1990, p.17). 

 

Nesse sentido, nos parece claro que existia (e talvez ainda exista), um interesse 

político em não representar devidamente a pluralidade nos livros didáticos, uma vez 

que isso pressupõe que as representações possam possibilitar o entendimento do 

presente, entender o outro e o espaço em que habitamos. Isso é politicamente 

indesejável, uma vez que o senso comum pode definir papéis normativos e, dessa 

forma, podem ser perpetuados no ambiente escolar por meio de livros didáticos 

incompletos a manutenção dessa normatividade. 

Por esses motivos, é importante lembrar que a mulher sempre esteve presente 

na história e agora, finalmente, temos ferramentas para localizá-las e dar voz e nomes 
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 a elas. É inadmissível que uma população majoritariamente feminina estude somente 

uma história feita por e para homens (SCOTT, 1989). 
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As representações de D. Leopoldina na independência do Brasil: 

uma análise a partir dos livros didáticos 

 

Maria Clara Andrade Anes Viana 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Introdução 

Os livros didáticos são considerados ferramentas essenciais dentro das 

instituições escolares. São eles que auxiliam na construção do processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes, além de servir como material de apoio para os 

professores, como por exemplo no planejamento das atividades na sala de aula. 

Entretanto, há diversos debates em torno desses materiais didáticos principalmente 

relacionados à sua função ideológica e cultural. De acordo com Chopin (2004), o livro 

didático torna-se um dos vetores dos valores das classes dirigentes e nessa 

circunstância acaba assumindo um papel político. Ou seja, irão transmitir a ideologia 

e a cultura dos grupos dominantes. 

Assim, essa situação consequentemente irá produzir estereótipos e perpetuar 

as desigualdades relacionadas a vários temas abordados nesses instrumentos 

pedagógicos. Diante desse contexto torna-se possível observar a falta de 

representações femininas nesses materiais. Porém, apesar de ainda ocorrer o 

silenciamento das mulheres nesses livros, desde o século XX está ocorrendo uma 

maior visibilidade de representações relacionadas às mulheres. No processo de 

aprendizagem do ensino de História inevitavelmente são trabalhados temas 

referentes a direitos humanos – que são essenciais e relevantes na formação dos 

estudantes. Dessa forma, as relações de gênero acabam sendo incluídas nessas 

temáticas necessárias ao processo de ensino-aprendizagem da comunidade escolar. 

E com isso, é fundamental colocar em pauta no trabalho docente a questão da 

representação feminina nesses recursos pedagógicos. 

Em vista disso, o objetivo principal deste artigo é analisar a representação da D. 

Leopoldina no contexto da Independência do Brasil em determinados livros didáticos 

de História. E isso se deve ao fato de que a imperatriz é uma das figuras femininas 

que sofre com a falta ou até mesmo invisibilidade na forma que é representada no 



 
98 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 material didático. E, com isso, essa pesquisa justifica-se como uma forma de auxílio 

na compreensão dos docentes dessa invisibilidade feminina no ensino de História 

dentro da sala de aula - especificamente referente ao conteúdo da Independência do 

Brasil. Além de também dialogar diretamente com a realidade vivida por muitas 

pessoas – já que esse debate levanta a questão das relações de gênero, o que 

impacta na formação escolar e também da sociedade. 

 

O livro didático no espaço escolar 

Nas instituições escolares é perceptível que os livros didáticos se tornaram 

recursos pedagógicos essenciais no processo de aprendizagem dos estudantes. 

Sendo assim, eles servem como material de apoio para os professores no 

planejamento das aulas e das atividades, o que consequentemente faz com que esse 

material seja uma das ferramentas mais utilizadas na construção do conhecimento no 

espaço escolar. No entanto, em muitas situações, devido ao cenário precário da 

educação pública brasileira, o material didático acaba sendo o único artefato 

pedagógico que os estudantes têm acesso. 

Contudo, é primordial compreender que apesar de ser um recurso pedagógico 

importante no processo de formação dos estudantes e ser um referencial básico para 

o estudo, o LD (livro didático) não deve ser o único elemento que auxilia na 

aprendizagem dos alunos. O professor pode e deve utilizar de outros suportes 

didáticos e outras metodologias que também serão capazes de proporcionar um 

ensino de qualidade. Diante desse cenário, surgiram – principalmente nas últimas 

décadas - debates e controvérsias em relação à utilização desse recurso pedagógico 

na sala de aula. Ou seja, diversos pesquisadores e também docentes direcionam 

críticas ao modo que se manipula os livros escolares, já que muitas vezes são 

considerados suportes centrais no processo de ensino- aprendizagem – portanto, a 

aula dada pelo docente acaba sendo construída unicamente em torno do conteúdo 

presente no livro didático. De acordo com Azevedo (2004):  

 

O livro didático passa a ser o único instrumento pedagógico que o 
professor utiliza em suas aulas, tornando-se difícil exigir deste a 
utilização daquele como material de apoio. O risco que se corre com 
essa situação é o professor compreender a obra didática como um 
manual de instrução do qual não se pode discordar, muito menos 
tecer certas críticas em relação ao conteúdo (AZEVEDO, 2004, p. 6). 

           



 
99 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 Uma das problemáticas que envolve esse material – e que é relevante para essa 

pesquisa - é o fato dele ser um produto mercadológico e ideológico. Isto é, por ser 

uma mercadoria, o LD vai passar por interferências de diferentes profissionais no seu 

processo de fabricação e comercialização. Além disso, é um transmissor de valores, 

ideologias e culturas de determinados grupos dominantes da sociedade. O que isso 

quer dizer? Quer dizer que durante muito tempo o conteúdo existente nesses recursos 

pedagógicos generalizava temas que não eram considerados importantes para 

sociedade (que normalmente envolvia personagens considerados centrais na história 

de determinado país) – ou seja, produzia estereótipos e ideias errôneas sobre 

questões referentes a raças, famílias, etnias, mulheres e entre vários outros assuntos 

que foram considerados irrelevantes para esse grupo dominantes. Sobre isso, Faria, 

diz que: 

 

O livro didático não é desligado da realidade, ele tem uma função a 
cumprir: reproduzir a ideologia dominante. A ideologia dominante 
também não é desligada da realidade, ela também tem um papel e o 
cumpre. O que ocorre é que a ideologia dominante considera a 
produção intelectual autônoma e desconhece a base material como 
instância determinante. Então expressa através de valores universais 
os interesses da burguesia e justifica a conservação das relações 
existentes (FARIA 2002, p. 77). 

 

Especificamente no ensino de História, acabam sendo trabalhados diversos 

assuntos que abrangem conteúdos que se relacionam a direitos humanos. Um desses 

temas que podem ser abordados nos conteúdos de história é referente à relação de 

gênero. Como foi pontuado anteriormente, o livro didático pode ser um veículo 

portador de valores da classe dirigente, que consiste predominantemente de uma 

perspectiva masculina. Sendo assim, as representações femininas eram silenciadas 

nesses materiais, sendo mencionadas apenas esporadicamente ou até mesmo 

nenhuma vez. Apenas com uma renovação historiográfica que ocorreu no século XX 

que esse cenário começará a se transformar, o que irá refletir na forma que as 

mulheres irão ser abordadas nos livros didáticos. 

 

Estudo das relações de gênero no ensino de História 

Por muito tempo, na visão de uma historiografia tradicional, os fatos históricos 

eram narrados pelos homens, que davam enfoque a uma história pública e nacional. 

Como resultado disso, as narrativas históricas que abordavam questões consideradas 
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 constituintes do universo feminino eram marginalizadas, ou seja, havia uma grande 

invisibilidade das mulheres no campo historiográfico. Essa circunstância começará a 

mudar através de uma renovação historiográfica que ocorreu no século XX, iniciada 

pela Escola de Annales. A Escola de Annales trouxe grandes contribuições que 

permitiram a ampliação das possibilidades de análises históricas, como por exemplo, 

a interdisciplinaridade de documentos históricos. Porém, além disso, também 

possibilitou uma pequena inclusão das mulheres na historiografia – principalmente 

com a terceira geração conhecida como Nova História. 

Entretanto, foi no movimento feminista dos anos 70 que ocorreu uma maior 

visibilidade e atenção sobre as figuras femininas no âmbito acadêmico. Foi através 

das militantes feministas que se evidenciou a ausência de representação das 

mulheres no campo historiográfico (SILVA, 2009). O feminismo na década de 1960 

passou a questionar a realidade social em que as mulheres viviam, ou seja, a intensa 

desigualdade que sofriam em diversos eixos da sociedade na qual tomaram 

consciência da posição de poder que um homem branco possuía. Com isso, é 

perceptível que a invisibilidade das mulheres não era somente existente na esfera 

teórica, mas também o silenciamento e a imposição de uma posição de subordinação 

também estavam presentes no cotidiano dessas pessoas. Dessa forma, na década 

de 70 inicialmente a abordagem da opressão feminina terá influência do marxismo. 

Posteriormente, irá se utilizar do conceito de gênero, que se refere à 

construção/aspecto social atribuídos ao sexo biológico, ou seja, a expectativa social 

em relação ao comportamento de um homem e de uma mulher. Nesse assunto, Joan 

Scott acaba se destacando e é considerada como referência em relação às pesquisas 

em torno desse conceito na área de ciências humanas. Scott possui uma perspectiva 

pós-estruturalista e estabelece a utilidade do conceito de gênero para a historiografia 

e ressalta que esse termo é um fenômeno histórico construído que possui ligação 

direta com as instâncias de poder. 

 Segundo Louro (1995), para Joan Scott o conceito gênero é: 

 

[...] um campo no qual foi e é vivida a História, e, para os/as 
historiadores/as, um elemento que pode provocar não só novas 
questões, mas novas respostas para velhas questões, além de 
colocar como ativos e visíveis sujeitos que usualmente têm estado 
escondidos nas análises mais tradicionais (LOURO, 1995, p.106). 
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 Diante disso, as concepções de gênero podem ser utilizadas no ensino de 

história, já que além de contribuir com a formação de um pensamento crítico – se for 

trabalhada de maneira correta – também poderá dialogar com a realidade social. 

Ademais, é importante que ocorram esses diálogos na sala de aula, já que 

dependendo da forma que os sujeitos femininos são representados, essa situação 

pode acabar propagando e perpetuando a narrativa de uma história sexista, o que 

gera reflexos dentro do espaço escolar. Nesse contexto, o trabalho do professor é 

primordial, através do qual poderá usar de diferentes recursos pedagógicos que 

possibilitam tratar dessa temática – inclusive o livro didático. Em relação aos livros 

didáticos, pode-se dizer que a luta pela maior visibilidade das mulheres no meio 

acadêmico refletiu na maneira que essas figuras femininas são representadas nesses 

materiais, entretanto, apesar de ter uma maior inclusão dessas mulheres, ainda há 

certo silenciamento, especialmente em comparação com as representações 

masculinas – além da existência de alguns estereótipos que envolvem a figura 

feminina.  

 

As representações femininas nos livros didáticos   

Para melhor compreender o objetivo abordado neste artigo, é preciso ser 

evidenciado o conceito de representação e as suas implicâncias. Esse conceito é o 

foco de estudo de diferentes pesquisadores inseridos em diferentes áreas das 

ciências humanas. Sendo assim, no campo da história o conceito de representação 

também se torna fundamental nas discussões e em teses que envolvem a 

historiografia brasileira – além de ser um importante objeto de análise para a História 

Cultural. Visivelmente, diante desse cenário, há a existência de diferentes 

perspectivas. Nesse tópico traremos as observações de Chartier (2002), Pesavento 

(2013) e Bourdieu (2006). 

É importante ressaltar que Émile Durkheim foi um dos primeiros pesquisadores 

a teorizar sobre “representações sociais”, classificando-as em individuais e coletivas. 

Sendo a coletiva um fato social no qual um grupo visualiza a si nas relações com os 

objetos que o afetam. O trabalho de Durkheim serviu de influência para outros 

pesquisadores, como Chartier e Bourdieu. De acordo com Fabiano Coelho (2014), 

possuem perspectivas similares em torno do conceito de representação em que para 

ambos: 
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 [...] as “representações” são construções sociais da realidade, em que 
os sujeitos fundamentam suas visões de mundo a partir de seus 
interesses e de seu grupo. Desta forma, os sujeitos e o grupo ao qual 
pertence criam representações de si mesmos e de outros grupos, 
fundamentando suas visões de mundo sobre as experiências 
históricas. As representações visam construir o mundo social, sendo 
elas matrizes dos discursos e das práticas dos grupos.  Assim, 
compreender as representações dos grupos é compreender como o 
mundo dos mesmos é construído socialmente (COELHO, 2014, p. 
95). 

 

Com isso, nota-se que para esses autores as “representações” são construções 

de perspectivas sobre o mundo fundamentadas em experiências históricas, em que 

há interesses de determinado indivíduos ou grupos envolvidos nesse processo. Uma 

situação que deixa perceptível esse fato é a existência de conflitos de representações, 

já que em uma sociedade há diferentes grupos com interesses e visões de mundos 

divergentes. E, de acordo com Chartier (2002), esse cenário se ressalta ainda mais 

quando envolve questões de poder e dominação. 

Outra historiadora que trabalha com esse conceito é Sandra Jatahy Pesavento 

(2013), em que para ela representar é a presentificação de um ausente e porta valores 

simbólicos. Ademais, ao falar da “luta de representações ela diz que: 

 

A força da representação se dá pela sua capacidade de mobilização 
e de produzir reconhecimento e legitimidade social. As 
representações se inserem em regimes de verossimilhança e de 
credibilidade, e não de veracidade. Decorre daí, portanto, a assertiva 
de Pierre Bourdieu, ao definir o real como um campo de forças para 
definir o que é o real. As representações apresentam múltiplas 
configurações, e pode-se dizer que o mundo é construído de forma 
contraditória e variada, pelos diferentes grupos do social 
(PESAVENTO, 2013, p. 22). 

 

Diante do que foi exposto, pode-se dizer que as representações possuem 

significados e perspectivas diferentes em grupos diversos. Entretanto, são as classes 

dominantes – na grande maioria constituída por homens brancos e ricos - que 

conseguem inserir as suas formas de representações fundamentadas nas 

experiências históricas em diversos elementos da sociedade, na qual se inclui os 

livros didáticos. 

Como foi dito anteriormente, o livro didático transmite ideologias e valores de 

um grupo dominante e, como resultado disso, prevalecem as suas formas de 

representações nesses recursos pedagógicos. Antes da Escola de Annales e do 
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 movimento feminista, as figuras femininas não eram consideradas importantes para 

a história. Assim, as representações femininas eram silenciadas e ainda eram 

consideradas como sujeitos passivos na história. Entretanto, com o tempo e com a 

luta pela inclusão da mulher tanto na sociedade quanto nos estudos acadêmicos, a 

inserção das mulheres como sujeitos históricos ativos foi ampliada. Ou seja, essas 

transformações tiveram impacto nos livros didáticos de História, tendo uma maior 

representação feminina nesses materiais e essas figuras passam a ser vistas além 

do papel de subordinação e passividade. Porém, mesmo com essas mudanças, ainda 

há a predominância de figuras masculinas. Para Silva (2009) nos livros didáticos: 

 

[...] é possível afirmar que a História por eles transmitida é 
amplamente dominada pela figura masculina, tanto da perspectiva 
dos sujeitos e processos históricos narrados no texto quanto da 
ilustração que o acompanham. A esmagadora maioria dos temas 
tratados diz respeito à vida pública e estatal, domínios nos quais os 
homens comparecem como protagonistas. Como consequência, há 
um nítido desinteresse pelos aspectos do cotidiano, pelas redes de 
sociabilidade estabelecidas em espaços restritos, pela vida privada e, 
acima de tudo, pelas mulheres como categoria específica e ao mesmo 
tempo indispensável para a sociedade. Desse modo, as mulheres se 
encontram prisioneiras de uma memória que as condena ao 
esquecimento. Quando, em uma ou outra ocasião, são dignas de ser 
lembradas, essa lembrança é regida igualmente pelos códigos da 
memória, que lhes confere sempre um papel secundário, subalterno 
ou estereotipado (SILVA, 2009, p.61). 

 

Dessa forma, nos últimos anos estão dando atenção às figuras femininas nesses 

recursos pedagógicos. E uma das figuras que merece destaque é a Imperatriz 

Leopoldina. 

 

Representação nos livros didáticos da D. Leopoldina no processo de 

Independência do Brasil 

O processo de Independência do Brasil culminou no dia 7 de setembro de 1822 

e foi um evento fundamental na construção da Nação brasileira. Entretanto, para que 

a Independência acontecesse de fato, foram necessárias diversas discussões, 

debates e conflitos entre importantes personagens do cenário político brasileiro. Uma 

das pessoas que influenciaram nas decisões políticas, principalmente na de D. Pedro 

I, foi sua esposa, D. Leopoldina. É primordial ressaltar que a participação da 

Imperatriz no processo de Independência é alvo de discussões e controvérsias. 



 
104 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 Alguns defendem que o seu papel foi pouco significativo ou até mesmo inexistente. 

Já outros dizem que ela teve influência nas decisões políticas desse contexto histórico 

– que é a posição que irá ser defendida nessa pesquisa.  

Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo-Lorena nasceu em janeiro de 

1797 na cidade de Viena. Ela recebeu uma educação ligada à religião católica e 

também aprendizados que eram normalmente ensinados para a aristocracia europeia 

como: história, matemática, idiomas, entre várias outras “matérias”. Em 1817 firmava-

se um casamento por procuração entre a arquiduquesa Leopoldina de Habsburgo e 

D. Pedro I da casa de Bragança. Após uma viagem de 85 dias, a chegada de 

Leopoldina no Brasil aconteceu em novembro de 1817, acompanhada pela missão 

austríaca. Em cartas escritas por Leopoldina nota-se que ela expressava seus 

sentimentos em relação ao cenário político nas vésperas da Independência; abaixo, 

em uma carta escrita à sua irmã Maria Luísa, na qual demonstra que ainda não era 

adepta a ideia de uma separação com Portugal – trecho presente no livro D. 

Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil: Obra comemorativa dos 200 anos da vinda 

de D. Leopoldina para o Brasil, de Menck (2018), ela dizia: 

 

Aqui está uma verdadeira miséria, todos os dias novas cenas de 
revolta; os verdadeiros brasileiros são cabeça boa e tranquila, as 
tropas portuguesas estão animadas pelo pior espírito e meu esposo, 
infelizmente, ama os novos princípios e não dá exemplo de firmeza; 
como seria preciso, pois atemorizar é o único meio de pôr termo à 
rebelião; receio que tome consciência tarde demais, com seu próprio 
prejuízo, e só posso ver um futuro negro; Deus sabe o que ainda 
acontecerá conosco.  

 

Além disso, a futura Imperatriz participava da gestão do governo chegando até 

mesmo em março/abril de 1822 (antes da Independência) dividir a regência do 

governo com José Bonifácio na ausência de D. Pedro I – que estava em Minas Gerais. 

No decorrer desse ano a D. Leopoldina já defendia a independência do Brasil. E em 

2 de setembro de 1822 foi convocado o Conselho de Estado na qual a princesa 

presidiu para deliberar sobre as determinações das Cortes portuguesas e decidiram 

que o príncipe devia ser comunicado sobre o que estava acontecendo e deveria ser 

declarada a Independência do Brasil. No fim dessa reunião foram enviadas três cartas 

ao D. Pedro que o aconselhavam a declarar independência. Entre elas havia uma 

escrita por Leopoldina e outra por José Bonifácio - até hoje não se encontrou 

fisicamente a existência dessas cartas, porém elas são mencionadas devido aos 
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 testemunhos do Conselho de Estado e de pessoas presentes no acontecimento do 

rio Ipiranga. 

Desse modo, fica claro que Leopoldina teve influência sobre as decisões 

políticas no contexto da Independência. Mas, nos livros didáticos que serão 

analisados, é vista somente como a esposa do D. Pedro I e muitas vezes não chega 

a ser citada. No material didático denominado História: Sociedade e Cidadania, de 

Alfredo Boulos Júnior, ao se relatar o contexto das pressões das Cortes Portuguesas 

em 1822, somente em um breve momento o autor vai explicitar que foi enviada uma 

carta da Dona Leopoldina ao D. Pedro I. Não vai evidenciar nem brevemente o que 

estava escrito na carta dela, somente a de José Bonifácio – apesar de ambas as 

cartas nunca terem sido encontradas fisicamente. 

Outros livros didáticos como História: passado e presente, de Gislane Azevedo 

e Reinaldo Seriacopi, e Conexões com a História, de Alexandre Alves e Letícia de 

Oliveira, não chegam nem a mencionar a figura da Leopoldina quando se referem ao 

processo de Independência no Brasil. E deve-se ressaltar que são materiais que 

fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), que tem o 

intuito de garantir a qualidade desses materiais nas escolas – principalmente das 

instituições públicas. 

Sendo assim, apesar da Imperatriz Leopoldina ter possuído certa participação e 

influência nas decisões políticas no contexto da Independência do Brasil, a sua 

representação nos livros didáticos é quase nula e sua atuação nesse acontecimento 

histórico é minimizada. Os textos didáticos, obviamente, não conseguem abordar os 

conteúdos de forma mais aprofundada; porém, a falta de representação feminina, e 

nesse caso da D. Leopoldina, é gritante. O papel do docente é necessário nessa 

circunstância, podendo relatar e falar sobre a Imperatriz nesse contexto e ao fazer 

isso abordar a questão de gênero na sala de aula – questão essencial na formação 

do estudante. 

 

Conclusão 

Os livros didáticos são recursos pedagógicos importantes na sala de aula, 

auxiliando o docente no planejamento e organização das suas atividades. Porém, não 

deve ser o único material que contribui no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes. Esses livros atualmente são temas de debates e discussões no meio 

acadêmico e, com isso, também possuem diversas problemáticas. Uma delas é o fato 
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 do livro didático transmitir valores e ideias dos grupos dominantes da sociedade, que 

são predominantemente masculinos. Nesse ponto, entra a questão da falta de 

representação feminina nesses materiais. 

O conceito de representação, em um parâmetro geral, significa construções 

sociais em que um indivíduo ou grupo fundamentam as suas perspectivas de mundo 

(cerceadas de interesses próprios). E, como dito anteriormente, há a predominância 

da visão do “sujeito masculino”. Assim, tanto na história quanto na historiografia as 

mulheres foram silenciadas e consideradas agentes passivos dos processos 

históricos. Com o movimento feminista da década de 60/70 e a terceira geração da 

Escola de Annales, conhecida como “Nova História”, essa situação se transforma e 

há uma maior inclusão de representações femininas – apesar de ainda ocorrer o 

silenciamento das mulheres nos livros escolares. 

Uma das figuras femininas que são consideradas sujeitos passivos em 

determinado contexto histórico é a Imperatriz Leopoldina no processo de 

Independência do Brasil. Apesar de nas suas cartas ser visível as suas opiniões 

políticas e a influência que tinha sobre D. Pedro I, a sua história é apagada e reduzida 

nesses materiais de apoio. Desta forma, é preciso que os professores atuem e 

abordem sobre essas questões dentro da sala de aula. 
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O papel dos novos movimentos sociais nos livros didáticos de 

História do Ensino Médio em escolas públicas 

 

Ian Pereira Alves 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução  

Esse trabalho foi concebido a partir do reconhecimento de certa discrepância 

entre o conteúdo proposto pelo livro didático dos alunos do terceiro ano do Colégio 

Estadual Jornalista Luiz Gonzaga Contart e o conhecimento histórico recente a 

respeito da história da ditadura militar brasileira. A série História: das cavernas ao 

terceiro milênio, material utilizado pelos alunos, é dividido em três volumes 

correspondentes a cada ano do ensino médio (BRAICK; MOTA, 2016). No entanto, 

antes de comentar a respeito dos materiais analisados neste trabalho, nos convém 

expor, ainda que brevemente, um pouco do contexto do estudo dos livros didáticos 

no interior da disciplina histórica, mais especificamente a respeito do período da 

Ditadura Militar.  

Tendo a didática da história se tornado disciplina cada vez mais estudada, a 

reflexão a respeito dos produtos da história - não apenas livros, mas também filmes 

e outros materiais direcionados ao público não especializado - tem se tornado mais 

sistematizada (SADDI, 2012). Dessa forma, segundo Janice Roberta Schöder e 

Cláudia Gisele Masiero (2013), tem crescido também o interesse na análise de livros 

didáticos, tendo essa ferramenta do professor obtido importância maior no estudo de 

história dos últimos anos.  

Em se tratando especificamente da ditadura militar, as autoras identificam que, 

de modo geral, quanto maior a distância temporal do livro em relação ao fim do regime 

ditatorial, maior atenção é dada pelos livros didáticos estudados por elas, sendo eles: 

História Integrada (1995), da editora Scipione; História (2007), da editora Moderna e 

Encontros com a História (2012), da editora Positivo.  

Aristeu Castilhos da Rocha, em sua tese de doutorado intitulada O Regime 

Militar no livro didático de História do ensino médio (2008), argumenta que o aumento 

no número de páginas nos livros didáticos a respeito da ditadura não contribuiu 
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 necessariamente para uma melhora qualitativa expressiva no ensino desse conteúdo. 

Segundo o autor, os assuntos mais presentes nos livros didáticos de 1995 até 2005 

foram a Constituição de 1967 e a Campanha das Diretas já, na década de 1984.  

Contudo, tais momentos chaves na história brasileira não tiveram reflexão 

propriamente elaborada, na medida em que os livros didáticos tendem a “sacralizar” 

os fatos históricos, dificultando sua compreensão de modo crítico (ROCHA, 2008, p. 

357). Adicionalmente, segundo o autor, outros assuntos importantes são tratados de 

modo superficial, bem como as fotografias são utilizadas de modo meramente 

ilustrativo ou como atrativo visual para permitir maior popularização dos materiais 

didáticos (ROCHA, 2008, p. 357-361).  

Em se tratando especificamente da coleção História: das cavernas ao terceiro 

milênio, o conteúdo referente à ditadura militar e redemocratização brasileira se 

encontra exclusivamente no livro didático do terceiro ano. Dessa forma, desde os 

primórdios da pesquisa optamos por delimitar o terceiro volume como nosso foco em 

meio a coleção. 

Entretanto, conforme progredimos na análise do material, se tornou latente a 

necessidade de acrescentar mais livros ao estudo. Foram ampliados os objetivos da 

pesquisa a fim de comparar o material didático do Colégio Jornalista Luiz Gonzaga 

Contart com outros livros do Ensino Médio. Desse modo, foram somados à pesquisa 

um exemplar de cada uma das seguintes séries: Contato História (DIAS; GRINBERG; 

PELLEGRINI, 2016) e História: passado e presente (AZEVEDO; SERIACOPI, 2016). 

No que diz respeito a tal adição, foram respeitados os mesmos critérios referentes à 

seleção do primeiro livro didático: ambos os livros adicionados à pesquisa são de 

2016 e destinados a alunos do terceiro ano.  

A partir desse momento foi possível tecer interpretações menos específicas e 

restritas a determinado livro e identificar algumas tendências gerais em outros livros 

referentes ao Ensino Médio. É necessário, no entanto, antes de partir propriamente 

para a análise dos livros didáticos, tecer algumas considerações a respeito do 

contexto de abertura política brasileira e os agentes históricos atuantes nesse 

período. 

  

Análise de livros didáticos  

Ao analisar um livro didático de história como História: das cavernas ao terceiro 

milênio, é importante considerar as limitações geradas por conta da escolha do 
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 recorte temporal e do próprio formato da obra. De fato, como é natural aos livros 

didáticos, tendo em vista as necessidades dos alunos de Ensino Médio, os autores 

se propõem a cobrir um período de tempo muito vasto. Tal necessidade resulta, 

invariavelmente, em excessiva esquematização e simplificação dos processos 

históricos.  

No que diz respeito à história do Brasil, mais especificamente à Ditadura Militar, 

são dedicadas apenas 14 páginas ao total. Adicionalmente, apenas 2 páginas são 

dedicadas especificamente ao processo de transição democrática. Ou seja, mais de 

uma década resumida em alguns caracteres.  

Dessa forma, é de se esperar que não seja possível expor muitos detalhes 

acerca do período; entretanto, conforme argumentamos neste artigo, a questão 

central não se fundamenta nas dificuldades materiais, isto é, na falta de espaço para 

comportar todos os argumentos, agentes e fatos históricos. Pelo contrário, a pedra de 

toque se encontra precisamente nas escolhas que os autores fazem com relação ao 

conteúdo e nas perspectivas históricas que reproduzem. Um trecho da abordagem do 

livro didático em relação ao início do processo de abertura é revelador da perspectiva 

adotada:  

 

A chegada de Ernesto Geisel à presidência, em 1974, marcou o início 
de mudanças no país. Após dois governos ligados à “linha dura”, o 
novo presidente era vinculado à intelectualidade do Exército. Geisel 
trouxe de volta à cena política o general Golbery do Couto e Silva, que 
defendia o afastamento gradual dos militares do governo sem que 
eles perdessem a capacidade de interferência nas principais questões 
estratégicas do país.  
Nas eleições parlamentares de 1974 ficou evidente o anseio de alguns 
setores da sociedade brasileira por reformas e mudanças. O MDB, 
partido da oposição, conseguiu vitórias importantes, sobretudo nos 
estados do Sudeste. O receio de ver um novo triunfo do MDB e uma 
crise entre o Executivo e o Congresso Nacional levou Geisel a lançar 
a Lei Falcão, restrita às eleições municipais, em 1976. [...]. Em 1977, 
também com o objetivo de evitar a vitória da oposição, governo criou 
o Pacote de Abril. Entre outras medidas, o pacote estabeleceu 
eleições indiretas para um terço dos senadores (que ficaram 
conhecidos como “sena dores biônicos”) e ampliou o mandato 
presidencial de cinco para seis anos.  
No ano seguinte, o Congresso Nacional aprovou uma emenda 
constitucional que revogava o AI5. Essa medida entrou em vigor a 
partir de janeiro de 1979 (BRAICK MOTA, 2016, p. 178).  

 

É possível perceber através da leitura desse trecho que o livro possui uma visão 

institucionalista do processo histórico, ou seja, mantém a primazia da política 
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 institucional em detrimento da vida social no que diz respeito às transformações do 

país, como indica o foco estabelecido tanto nas eleições de 1974 quanto no Pacote 

de Abril.  

A posse de Ernesto Geisel, por exemplo, é identificada como o estopim do 

processo de redemocratização. O fim do AI-5, por sua vez, é descrito como mera 

continuidade do movimento de abertura supostamente iniciado por Geisel, como se 

tal empreitada estivesse em confluência com a distensão “lenta, gradual e segura”, 

como o “projeto” Geisel-Golbery seria conhecido. Adicionalmente, ao tratar da Lei de 

Anistia (1979), é mantido de fora da argumentação a participação do movimento pela 

Anistia no Brasil, limitando a questão aos ditames palacianos (BRAICK; MOTA, 2016, 

p. 179).  

A obra História: passado e presente (2016), por outro lado, almeja abordar em 

apenas um capítulo toda a história brasileira de “da renúncia de Vargas às Diretas 

Já”, condensando assim mais de 40 anos de história em aproximadamente 20 

páginas. Sobre a ditadura militar são dedicadas cerca de 10 páginas do livro didático 

e, por sua vez, aproximadamente 3 páginas para o período de redemocratização.  

Através da análise da explicação histórica oferecida pelo material didático 

podemos desenvolver melhor nossos argumentos:  

 

Ernesto Geisel era um representante de uma linha moderada das 
Forças Armadas e favorável a uma abertura política que culminaria na 
devolução do poder aos civis. Entretanto, os militares da “linha dura” 
detinham ainda grande influência no aparelho do Estado, pois eram 
eles que controlavam os principais órgãos de segurança. Na 
impossibilidade de confrontá-los, Geisel prometeu fazer uma abertura 
política “lenta, gradual e segura”. Os militares da “linha dura”, por sua 
vez, continuavam agindo e desafiavam a política de abertura. Em 
outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado sob 
tortura nas dependências do Segundo Exército, em São Paulo. Três 
meses depois, ocorreria a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho 
durante um interrogatório, na mesma instituição. [...]. Nos meses que 
antecederam a posse do novo presidente, marcada para março de 
1979, o Congresso aprovou a revogação do AI-5, restabeleceu o 
direito de habeas corpus e suspendeu parcialmente a censura à 
imprensa, dando sinais de que as pressões populares em favor da 
abertura política estavam surtindo efeito (AZEVEDO; SERIACOPI, 
2016, p. 194).  

 

É curioso observar como o livro didático reproduz uma supervalorizada 

separação entre “linha dura” e “moderados”, em se tratando dos militares e sua 
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 perspectiva de governo, identificando o general-presidente Geisel como uma figura 

preocupada com o retorno da democracia.  

Entretanto, História: passado e presente apresenta certo avanço, principalmente 

quando interpretado à luz do primeiro livro didático estudado neste trabalho. Segundo 

argumentam os autores, a revogação do AI-5 é sintomática das "pressões populares” 

em favor da entrega do poder aos civis (AZEVEDO; SERIACOPI, 2016, p. 194).  

 

Adicionalmente, mais a frente, o livro destaca o papel dos movimentos 
sociais: De fato, as manifestações pelo fim da ditadura vinham 
crescendo cada vez mais. Em 1978, nasceu nos bairros periféricos 
das grandes cidades o Movimento do Custo de Vida, que organizou 
um abaixo-assinado com mais de 1,3 milhão de assinaturas exigindo 
aumento salarial e congelamento de preços dos gêneros de primeira 
necessidade. No fim da década de 1970, o movimento operário 
começou a mostrar seu potencial de mobilização. Em 1978 e em 
1979, milhares de trabalhadores entraram em greve em São 
Paulo. Ainda em 1979, a campanha em prol da anistia dos presos 
políticos, cassados e perseguidos pela ditadura ganhou força. 
Cedendo à pressão popular, em agosto de 1979 o Congresso aprovou 
a Lei da Anistia. A medida permitiu o retorno dos exilados, mas 
implicou também no perdão aos crimes cometidos pelos agentes da 
ditadura envolvidos em torturas e assassinatos de presos políticos 
(AZEVEDO; SERIACOPI, 2016, p. 194-195).  

 

É possível perceber como, ao tratar do Movimento do Custo de Vida, movimento 

nascido nos bairros periféricos das cidades brasileiras e das greves operárias 

deflagradas em 1978, o livro didático destaca a mobilização dos movimentos sociais, 

legitimando sua ação e, dessa forma, concedendo-os caráter de sujeito histórico 

(AZEVEDO; SERIACOPI, 2016, p. 194-195). Diferentemente de História: das 

cavernas ao terceiro milênio, para o segundo livro analisado não apenas a política 

institucional tem foco no que diz respeito às tomadas de decisões para o futuro do 

país, mas também importam as demandas dos trabalhadores, na medida em que o 

governo precisa obrigatoriamente lidar com suas pressões e reivindicações.  

Caminhamos para a análise do último livro selecionado, Contato História (2016). 

Seguindo o mesmo padrão dos dois livros analisados, o presente material didático 

dedica cerca de 15 páginas à história da ditadura militar em geral e 4 páginas para a 

redemocratização. A respeito deste processo, o livro argumenta:  

 

Durante o governo do general Ernesto Geisel, uma abertura política 
começou a ser esboçada. Geisel, que pertencia ao grupo dos militares 
considerados moderados, adotou um programa de abertura que 
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 deveria acontecer de forma “lenta, gradual e segura”. Nesse contexto, 
a censura e a repressão política foram moderadamente diminuídas e, 
além disso, o governo estabeleceu alguns canais de diálogo e 
negociação com os oposicionistas do regime. [...]. Ao mesmo tempo 
que tomava medidas para levar em frente a abertura política, o 
presidente Ernesto Geisel abusava dos poderes ditatoriais. Temendo 
o avanço eleitoral do MDB nas eleições parlamentares de 1978, 
ele fechou o Congresso e lançou uma série de medidas conhecidas 
como Pacote de Abril. [...]. Apesar dessas medidas, Geisel manteve o 
processo de abertura, revogando os Atos Institucionais decretados 
desde 1964, inclusive o AI-5. [...]. Para substituir Geisel na 
presidência, foi escolhido o general João Baptista Figueiredo, que 
assumiu o governo prometendo continuar a abertura e redemocratizar 
o país. Em agosto de 1979, depois de anos de luta de grande parte 
da oposição, foi aprovada a Lei da Anistia (DIAS; GRINBERG; 
PELLEGRINI, 2016, p. 223-225).  

 

Inferimos que, assim como o primeiro livro, a série Contato História tem seu foco 

de análise nas políticas do governo, dando primazia para a distensão de Geisel, bem 

como seus choques com a “linha dura” (DIAS; GRINBERG; PELLEGRINI, 2016. p. 

223). As mobilizações populares não são de todo modo apagadas. Em determinado 

momento, é discutido pelo material didático a reação à morte de Vladimir Herzog, 

tendo sido constituída enorme manifestação pública contra o regime militar na 

Catedral da Sé, em São Paulo (DIAS; GRINBERG; PELLEGRINI, 2016, p. 224). 

Adicionalmente, são mencionadas as greves dos trabalhadores do ABC paulista em 

parágrafo breve (DIAS; GRINBERG; PELLEGRINI, 2016, p. 226).  

Contudo, diferentemente do segundo livro analisado, o qual se constitui, 

conforme nossa argumentação, em uma exceção, não há indicativo de que os 

movimentos sociais tenham de fato influenciado amplamente nas decisões chave 

durante o processo de abertura. São mantidos em papel secundário em relação à 

política institucional. O fim do AI-5 é interpretado como uma continuidade da distensão 

“lenta, gradual e segura” de Geisel, ainda que a análise do Contato História tenha 

adicionado mais nuance ao processo histórico.  

Desse modo, constatamos que o papel dos novos movimentos sociais que 

surgiram no contexto de abertura democrática não é amplamente explorado pelos 

livros didáticos analisados. Os trabalhadores, assim como suas estratégias e formas 

de luta, são pouco mencionados, tendo os livros analisados buscado explicações de 

caráter mais institucional para a abertura política, reafirmando o mito historiográfico 

de que o general-presidente Ernesto Geisel seria responsável por dar início à abertura 

política em 1974. Na verdade, como demonstrado pela historiografia sobre o período, 
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 o objetivo de Geisel era realizar uma mera institucionalização do regime militar. 

Apenas a partir de 1978 começou-se a pensar em abertura política de fato, 

precisamente por conta da pressão dos movimentos sociais. No entanto, é a política 

palaciana e a oposição da ditadura nas urnas, pelo (P)MDB que encontra maior 

espaço no livro didático ao explicar o fim da ditadura militar.  

 

Conclusões  

Os trabalhadores têm sua importância diminuída nos materiais didáticos 

analisados, com exceção da série História: passado e presente. Dessa forma, a 

transição política é creditada principalmente às ações do governo e da oposição 

partidária do regime. Os materiais estudados conservam silêncios e reduções os 

quais são arduamente vencidos pela historiografia e cultivados por uma memória 

liberal a respeito da ditadura militar. Se por um lado os trabalhadores figuram cada 

vez mais em pesquisas nos programas de pós-graduação em História das 

Universidades Federais brasileiras, por outro, ainda possuem papel secundário em 

sua relação ao estado e outros agentes históricos de acordo com o molde do 

conhecimento disponível para os alunos do Ensino Médio. Considerando a história 

recente brasileira - o golpe de 1964 e a ditadura que o se seguiu, tendo seu fim após 

o período de transição política em 1988 - o significado dos novos movimentos sociais 

é minimizado, ou mesmo omitido.  
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O cinema como ferramenta de ensino para a disciplina de história  

 

Gabriel Gomes de Almeida Nery 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

“É curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas 

no cinema”, afirma o personagem Alex DeLarge, protagonista do clássico filme de 

Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. De fato, as cores do mundo nas telas 

cinematográficas e produções audiovisuais em geral parecem, com o passar do 

tempo, ganhar cada vez mais vida e espaço de influência em nossa sociedade. 

Atravessando o tempo desde suas primeiras aparições sob a direção dos irmãos 

Lumiére, o cinema evoluiu e conquistou espaços cada vez mais cativos no imaginário 

popular. A representação fílmica, apresentada como um conjunto de imagens que 

narram histórias, despertam sentimentos, costuram tensões e estabelecem mundos 

paralelos, nunca foi tão forte quanto o é em nossos dias. A tensão de Hitchcock, a 

visão de Kubrick, o realismo de Fernando Meirelles, a habilidade narrativa de 

Scorsese; toda esta ampla gama de talentos, somada a incontáveis outros, 

contribuíram e têm contribuído para que o cinema enquanto produção audiovisual se 

estabeleça como a grande fonte de influência e magnetismo cultural de nosso tempo.  

Serviços de streaming mais famosos, como é o caso da gigante Netflix, já 

contam com mais de centenas de milhões de assinantes mundo afora. Dentro de um 

mercado que se consolidou como um dos mais lucrativos do mundo no século XX 

através da construção de sua própria cidade no estado de Los Angeles, nos Estados 

Unidos, as plataformas de streaming colecionam milhões de dólares em arrecadação 

anual em receitas que tendem apenas para cima. O consumo de séries e filmes como 

produto de entretenimento é um mercado sólido e promissor, cuja força pode também 

ser medida através dos investimentos gigantescos de algumas das maiores marcas 

do mundo nas suas próprias estruturas de produção e distribuição de produções 

audiovisuais; exemplos de tais movimentações incluem empresas como Amazon, 

Apple e Disney.  
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 Como profissionais do campo da história, existem duas formas distintas de nos 

posicionarmos frente a este cenário: 1) enxergando nele um retrato de decadência e 

abraçando um estado de desilusão quanto à possibilidade de um consumo mais 

consciente e aprofundado de produções culturais; 2) transformando as produções 

audiovisuais em aliadas a partir de seu uso orientado e tutelado na sala de aula, como 

ferramentas pedagógicas que auxiliem o aluno não apenas na contextualização do 

conteúdo, mas na produção de uma consciência crítica e histórica a partir de todos 

os elementos que constituem o filme.  

Em Cinema e História, o historiador francês Marc Ferro estabelece as raízes do 

uso historiográfico do cinema, isto é, como objeto de estudo historiográfico para 

a  produção de ciência histórica. Apresentando o cinema como um conjunto de 

influências culturais, perspectivas e características daquele que narra em sua 

produção audiovisual, Ferro lança luz sobre como o filme é também a história 

daqueles que o fizeram e da sociedade que os formou, e orientava: “O filme histórico 

ou, mais geralmente, o de História, constitui somente a transcrição fílmica de uma 

visão de História que foi concebida por outros“ (FERRO, 2010). É, portanto, 

precisamente no século XX que os filmes, após conquistarem seu espaço de 

legitimação enquanto produção artística real, e não apenas fonte de entretenimento, 

conquistam também o seu espaço na historiografia, dando início à muito debatida 

relação cinema-história. “Quando o historiador passou a observar o filme, para além 

de fonte de prazer estético e de divertimento, rapidamente ele o percebeu como 

agente transformador da história e como registro histórico” (NÓVOA, 1995).  

Estabelecida esta primeira relação que consolida o cinema como fonte de 

produção historiográfica, cabe resgatarmos a ideia de seu uso também como 

ferramenta pedagógica. Mais que um objeto de estudo, seria possível estabelecer 

uma relação entre o cinema e a própria lógica pedagógica de ensino-aprendizagem? 

Poderia ele ser usado como um aliado na promoção de um ensino de história 

responsável, compromissado com a genuína construção da consciência histórica nos 

alunos, e ao mesmo tempo magnético e influente por sua própria natureza dinâmica 

e convidativa? É sobre esta questão que nos debruçaremos.  
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 O uso do cinema na sala de aula e a formação da consciência histórica  

Está consolidada a validade do uso do cinema em sala de aula como 

instrumento pedagógico em aulas de Geografia e História, conforme atestam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

[...] são cartas, livros, relatórios, diários, pinturas, esculturas, 
fotografias, filmes, músicas, mitos, lendas, falas, espaços, 
construções arquitetônicas ou paisagísticas, instrumentos e 
ferramentas de trabalho, utensílios, vestimentas, restos de 
alimentação, meios de locomoção, meios de comunicação. São, 
ainda, os sentidos culturais, estéticos, técnicos e históricos que os 
objetos expressam, organizados por meio de linguagens (escrita, 
oralidade, números, gráficos, cartografia, fotografia, arte) (BRASIL, 
2000, p. 79-81).  

 

Cabe a nós discutir, portanto, como este uso deve ser feito, pois há quem 

compreenda que a validade das produções audiovisuais em sala de aula sirva a um 

mero objetivo ilustrativo do conteúdo proposto, como uma espécie de auxílio didático 

imagético, que facilite a compreensão do aluno a partir da representação fílmica do 

suposto conteúdo. Muito mais do que isso, conforme abordado na citação de Marc 

Ferro e Jorge Nóvoa, o filme apresenta todo um universo de possibilidades para o 

estudo de história, uma vez que é a representação também de toda a gama de 

culturas, intenções e perspectivas que o conceberam, bem como de uma História 

concebida por outros. A análise fílmica realizada junto aos alunos, “se bem orientada 

e conduzida, tende a colaborar significativamente para uma melhor compreensão 

histórica e de mundo social na atualidade” (SANTOS, 2018). Kátia Abud, sobre a 

abrangência do poder que a análise fílmica carrega no processo de ensino-

aprendizagem, vai dizer que:  

 

[...] pode-se afirmar que o filme promove o uso da percepção, uma 
atividade cognitiva, que desenvolve estratégias de exploração, busca 
de informação e estabelece relações. Ela é orientada por operações 
intelectuais, como observar, identificar, extrair, comparar, articular, 
estabelecer relações, sucessões e causalidade, entre outras. Por 
esses motivos, a análise de um documento fílmico, qualquer que seja 
seu tema, produz efeitos na aprendizagem de História, sem contar 
que tais operações são também imprescindíveis para a inteligibilidade 
do próprio filme (ABUD, 2003).  

 

É possível concluir, portanto, que o contato com o filme a partir da devida 

condução por parte do professor, serve ao aluno não somente como meio de 
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 contextualização e ilustração do conteúdo trabalhado, mas também como ferramenta 

de produção de consciência histórica. Sendo um instrumento de difusão cultural dos 

mais influentes em uma era dominada pela difusão de informações em massa, o 

cinema não pode ser negligenciado pelos professores no processo de ensino-

aprendizagem de nossos tempos. Somado a isso, não se pode ignorar todo o 

potencial interpretativo de formação e produção de consciência histórica residente em 

uma produção audiovisual devidamente trabalhada com os discentes. 

Há, ainda, um certo conservadorismo metodológico reinante no âmbito 

acadêmico que discute o ensino de história, e que olha com receio para o espaço que 

os filmes almejam reivindicar para si âmbito da relação ensino-aprendizagem. “A 

escola e a universidade acompanham, com dificuldade, a revolução tecnológica 

processada durante a contemporaneidade” (NÓVOA, 1995). Tal dificuldade, 

entretanto, deve ser superada pela compreensão do abrangente poder de provocação 

e construção de consciência histórica residente nas produções audiovisuais.  

Esta consciência histórica, tal qual cunhada por Jörn Rüsen, remete ao poder 

formativo residente no ensino de história. Mais que a incorporação de um conteúdo, 

isto é, a fria transposição de conhecimento das mentes cheias dos professores para 

as cabeças vazias dos alunos, a consciência histórica nos fala da capacidade do 

discente de se enxergar e compreender no mundo a partir do contato com a disciplina 

de história. O objetivo do professor de história, uma vez livre da limitada compreensão 

positivista da disciplina, deve ser o da promoção de consciência. Mais que aprender 

um novo assunto, o aluno deve desenvolver capacidade crítica e interpretativa sobre 

si, o mundo e os sistemas visíveis e invisíveis que o cercam. O discente, a partir das 

aulas de história, precisa tornar-se historicamente consciente. Pela consciência 

histórica, o aluno é capaz de olhar para o passado, compreender-se no presente e 

projetar-se no futuro, em uma intersecção temporal que produz um substrato 

formativo, conscientizador e identitário. Sobre a consciência histórica de Rüsen, Maria 

Auxiliadora Schmidt afirma:   

 

[...] Segundo Rüsen, aprendizagem histórica é “a consciência 
humana relacionada ao tempo, analisando o tempo para ser 
significativo, adquirindo a competência de dar sentido (significado) ao 
tempo e desenvolver esta competência”. Para esse autor, esta 
aprendizagem que constitui a consciência histórica fica em evidência 
quando os sujeitos narram a história, construindo formas coerentes 
de comunicação de suas identidades históricas. Isso é viável porque 
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 as narrativas são produtos da mente humana e, por meio delas, os 
sujeitos envolvem lugar e tempo, de uma forma aceitável para eles 
próprios. Na esteira das proposições de Rüsen, aprender é um 
processo dinâmico, no qual a pessoa que aprende muda porque algo 
é obtido, algo é adquirido, num insight, habilidade ou a mistura de 
ambos. No aprendizado histórico a “história” é obtida porque fatos 
objetivos, coisas que aconteceram no tempo, tornam-se uma questão 
de conhecimento consciente, ou seja, eles tornam-se subjetivos. 
Eles começam a fazer um papel na mente de uma pessoa, porque a 
aprendizagem de história é um processo de, conscientemente, 
localizar fatos entre dois pólos, caracterizado como um movimento 
duplo, ou seja, primeiramente é a aquisição de experiência no 
decorrer do tempo (formulado de maneira abstrata: é o subjetivismo 
do objeto); em segundo lugar é a possibilidade do sujeito para analisar 
(ou seja, o objetivismo do sujeito).  

 

O que se busca no uso do cinema como ferramenta de ensino para a disciplina 

de história é a formação da consciência histórica. Pelo gatilho de atração do cinema, 

o objetivo é que o professor seja um agente a serviço do aprendizado de âmbito 

transformador. Sobre o cinema como gatilho, afirma Jorge Nóvoa:  

 
[...] a leitura dos livros de história é indispensável para a formação da  
população estudantil. Porém é mais fácil fazê-la deleitar-se com 
imagens em movimento, o que aliás ela faz, quer se queira ou não. 
Portanto, a didática inteligente deve-se apoderar da motivação 
provocada pelos filmes para levar os estudantes à polêmica e ao 
aprofundamento das leituras. [...] A visão da história como um corpo 
inerte, morto, como coleção de séries de nomes, datas e 
acontecimentos, precisa ser superada por uma outra mais larga, de 
uma visão mais abrangente, mais conectada com o dia-a-dia, mais 
aberta às transformações ocorridas no mundo. A introdução do 
cinema como instrumento de apoio ao processo de aprendizado 
possibilita uma primeira ruptura nesse sistema acadêmico. Através da 
utilização de fitas cinematográficas como recurso didático, estaríamos 
lançando mão de um dos mais poderosos meios de comunicação e 
também utilizando uma linguagem absolutamente atual. É inegável o 
alcance e a popularidade adquiridas pelo cinema nos dias de hoje, a 
ponto dele ter-se tornado um dos elementos centrais da vida cultural, 
intelectual e informativa do homem moderno.  

 

Traçando um breve diálogo de nosso tema com a psicologia aplicada ao âmbito 

da educação, faz-se oportuno lançar luz sobre as constatações do behaviorismo de 

B. F. Skinner, que defende a ideia de uma educação que leva em consideração não 

apenas a necessidade do ensino ao aluno, mas o desejo do discente em aprender. A 

ideia de reforço positivo em Skinner nos mostra que, para estimular o aluno ao 

aprendizado, faz-se necessário que o mesmo seja “recompensado” conforme 

progride no processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, para que se 
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 extraia o máximo do potencial de aprendizado do aluno, é preciso enxergá-lo não 

como um agente passivo e recebedor de conteúdo, mas como um agente ativo do 

processo que precisa ter os seus interesses levados em consideração. Isso não 

significa, evidentemente, que o ensino de história deva ser refém das preferências do 

aluno, mas significa que há um ganho a ser explorado ao nos sensibilizarmos com 

aquilo que o aluno julga como atrativo, divertido ou interessante. Com Skinner, o que 

se pode concluir é a impossibilidade de um bom ensino sem que haja o devido 

interesse por parte de quem aprende. E apoiados no que até aqui estabelecemos, 

compreendemos que as produções audiovisuais são um crescente alvo de interesse 

principalmente por parte dos mais jovens.  

 

Minha experiência pessoal de uso do cinema como recurso pedagógico em 

estágio supervisionado de história  

Apoiado nas ideias que comecei a esboçar em meu primeiro semestre de 

Estágio Supervisionado, parti para o uso efetivo de tais ideias, interseccionando 

cinema e ensino de história a partir do segundo semestre de Estágio. Por ter se 

estabelecido em um período temporal extremamente atípico, a minha experiência 

pessoal de estágio, em seus primeiros semestres, se deu de forma virtual. Em função 

do distanciamento social necessário frente à pandemia da COVID-19, que 

surpreendeu o mundo no ano de 2020, somente no último semestre de Estágio, em 

uma única aula, pude usar o cinema como recurso para o ensino do conteúdo 

proposto.  

Nas aulas virtuais, enviei aos alunos cenas de filmes que retratavam narrativas 

inseridas dentro do período histórico que estudavam em sua grade de conteúdo 

programado para que assistissem e refletissem sobre elas antes das aulas. Eram 

atividades prévias, para que, durante as aulas, pudéssemos partir de um ponto mais 

avançado, em função do pouco tempo disponível para discussão dos filmes e do 

conteúdo. Infelizmente, dadas as condições atípicas impostas pela pandemia, a 

grande maioria dos alunos não conseguiam assistir às cenas antes das aulas, e as 

discussões não evoluíam para além de um nível meramente inicial.  

Na aula dada por mim no último semestre de Estágio, entretanto, tive a 

oportunidade de lecionar durante quarenta minutos sobre a Segunda Guerra Mundial, 

com ênfase no surgimento das ideologias nazista e fascista, e qual papel elas 

cumpriram no conflito. Para tal, dividi a aula em três momentos: 1) uma breve 
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 exposição sobre o conflito, seus personagens, características, consequências e 

continuísmos, junto de um rápido diálogo com os alunos sobre os pré-conceitos que 

eles carregavam sobre o tema; 2) exibição de um compilado de cenas do filme alemão 

A Onda (Die Welle), dirigido por Dennis Gansel e lançado em 2008, que retrata a 

experiência de um professor com seus alunos, que parte da indagação sobre se seria 

possível que o fascismo surgisse na Alemanha novamente após tantos anos, 

considerando a evolução na educação e conscientização das pessoas sobre o tema. 

Nas cenas, os alunos viram o rápido poder contagiante do fascismo e algumas de 

suas características; 3) discussão e reflexão com os alunos sobre as cenas 

assistidas.  

Pela brevidade do tempo, a discussão se limitou à análise das características 

fascistas no comportamento dos alunos e do professor, e como o filme nos induzia à 

reflexão de que tais movimentos podem facilmente se organizar e estruturar no 

mundo de hoje, independente do nível educacional do país ou cidade em questão. O 

que pude perceber foi o nítido interesse dos alunos pela dinâmica proporcionada pela 

produção audiovisual. Poder visualizar as reflexões levantadas no início da aula 

através do cinema significou para os discentes uma possibilidade de emergirem no 

tema com mais profundidade e atenção. O poder magnético do cinema, ao atrair-lhes 

a atenção, foi depois usado como veículo e ferramenta de produção da consciência 

histórica. Pelo limite de tempo, o progresso também foi limitado. Entretanto, pude 

perceber a fagulha de um grande potencial de retenção de atenção dos alunos e 

formação de consciência histórica. Com mais aulas, poderíamos ter, quiçá, assistido 

a todo o filme, e ter nos aprofundado muito mais na discussão proposta. Poderíamos 

ter olhado para o próprio país de onde são os atores, produtores e diretor do filme, 

refletindo sobre como os traumas da Segunda Guerra imprimiram no povo alemão a 

consciência de que é preciso discutir o tema e manter a guarda a todo tempo. 

Poderíamos analisar as incongruências, lançar um olhar crítico sobre o que 

assistimos e procurar olhar para a nossa própria realidade, como brasileiros, e tentar 

identificar características daquela sala de aula em nossa própria. Tais experiências e 

provocações, com o devido contexto e o devido tempo, serão desenvolvidas no 

futuro.  
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 As complexidades da linguagem audiovisual para o ensino de história e como 

utilizá-la  

Por mais que, até aqui, tenhamos abordado uma linha de defesa absoluta 

quanto à incorporação definitiva do cinema como ferramenta pedagógica para o 

ensino na disciplina de história, não podemos ignorar as complexidades desta 

linguagem e os perigos sutis que residem na abordagem audiovisual em âmbito 

escolar. Primeiramente, é necessário que levemos com rigor em consideração quais 

serão os filmes escolhidos para a apresentação em sala. Por mais que, numa 

perspectiva historiográfica pós-Annales, haja valor em qualquer produção 

audiovisual, uma vez que olharemos para além do que está posto em tela, levando 

em consideração também os diversos elementos que estão fora da tela e residem nas 

entrelinhas, no âmbito da sala de aula, é necessário que tenhamos o cuidado de 

escolher filmes cujo conteúdo se relacione diretamente com o que está sendo ou será 

trabalho na grade dos alunos.  

A intenção do uso do cinema em sala de aula não é a de formar cinéfilos, mas 

a de despertar, através do poder magnético e didático do cinema, a polêmica, a 

reflexão e o senso crítico-analítico dos alunos. Consequentemente, não deveríamos 

reduzir as possibilidades de escolha a documentários ou filmes que sejam 

absolutamente fidedignos à interpretação ou olhar que pretendemos ensinar (por isso 

a tutela, a condução e a orientação do professor é fundamental no processo). Uma 

vez que estamos lidando com discentes que, não raramente, não se enxergam como 

ou são apreciadores da fina e rebuscada sétima arte, precisamos ser abrangentes ao 

lidarmos com as possibilidades de escolha. Entretanto, ao mesmo tempo, é inviável 

que usemos filmes pelo critério de serem ou não blockbusters. Para a devida seleção 

da produção audiovisual, precisamos levar em consideração se o filme em questão 

cumpre o seu papel como componente efetivo para o ensino do que o professor 

pretende transmitir, se em todo o seu bojo de elementos, referências e mensagens, 

transmite uma narrativa que possa ser dissecada criticamente pelo professor e seus 

alunos com o intuito de promover a consciência histórica. É necessário que o filme 

faça alusão ao que se pretende debater, não de forma muito sutil, mas o mais 

diretamente possível, levando em consideração que parte dos alunos podem não 

estar habituados a uma análise mais profunda. 

De forma mais detalhada, Jorge Nóvoa estabelece um passo a passo para o uso 

do cinema em sala de aula que fornece luz oportuna à questão:  
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Quanto à metodologia a ser empregada para a utilização didática do 
cinema, pressupondo-se as condições técnicas necessárias, poder-
se-ia conceber um sistema de exibição de filmes ou vídeos, que 
implicaria nas seguintes etapas, todas elas podendo contar com a 
participação efetiva dos estudantes: 1) realizar o planejamento prévio; 
2) fazer o levantamento das películas disponíveis; 3) selecionar os 
filmes e estabelecer a conexão entre seu conteúdo e a temática 
histórica a ser tratada; 4) pesquisar os processos e fatos históricos 
concernentes aos períodos abordados pelos filmes, assim como aos 
períodos em que eles foram produzidos; 5) pesquisar a biografia e as 
idéias dos realizadores dos filmes e as condições de sua produção; 6) 
analisar e criticar os conteúdos da películas, transformando-as em 
fontes documentais; 7) elaborar questões, reflexões e problemas 
acerca das temáticas abordadas pelos filmes e sua relação com o 
processo real; 8) organizar as exibições e os debates.  

 

Neste sistema-tutorial desenhado por Nóvoa, os passos 3, 7 e 8 constituem-se 

como os mais importantes. Estimular o debate e o senso crítico dos alunos, 

estimulando-os à reflexão genuína e paciente das produções audiovisuais, e 

ajudando-os a traçar os devidos paralelos entre o filme, a vida e o conteúdo de 

história, são pilares para o uso efetivo do cinema em sala de aula. A formação da 

consciência histórica é o que se objetiva, tendo no filme o seu meio e instrumento.  

 

Considerações finais  

O que se conclui, portanto, é que o uso do cinema como ferramenta pedagógica 

para o ensino de história em sala de aula é não apenas um artifício ilustrativo ou 

enriquecedor do ponto de vista de contextualização de épocas e tempos históricos, 

mas atua como um formador de consciência crítica e como material histórico em si 

mesmo. O filme carrega em si o potencial de fomentar debates, propor discussões e 

abrir caminho para discussões profundas sobre temas diversos.  

Embora potencialmente limitado pela necessidade de uma estrutura mais 

especializada e dispendiosa, principalmente no ambiente das escolas 

públicas brasileiras, que não raramente sofrem com o devido investimento 

governamental para disponibilização da estrutura adequada para o uso do cinema em 

sala de aula, faz-se sempre oportuno o esforço máximo no sentido de se proporcionar 

essa experiência aos alunos (dentro do que é possível a cada realidade).  

É importante ressaltar que, no processo de exibição do filme, o papel do 

professor é fundamental e indescartável, no sentido de conduzir os alunos a um lugar 
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 de compreensão e debate saudável sobre os temas propostos. A devida tutela do 

professor é o que viabiliza o êxito da experiência.  

Faz-se ainda oportuno que, a partir dos estudos e constatações propostos no 

artigo, se aprofunde ainda mais a discussão sobre as possibilidades do cinema na 

produção do senso crítico por parte dos alunos e em sua emancipação intelectual e 

social.  

Que as cores vivas das telas do cinema possam, continuamente, saltar à nossa 

experiência e à de nossos alunos, produzindo consciência histórica e promovendo um 

ensino de história didático, magnético, responsável e efetivo.  
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O uso de mídias e cinema e a percepção histórica de alunos do 

ensino fundamental 

 

Euler de Oliveira Araújo 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

Utilizar mídias digitais (imagens ou audiovisuais) no ensino da história se trata 

de prática bastante corriqueira e usual atualmente. Até mesmo unidades escolares 

com poucos recursos tecnológicos conseguem, de certo modo, trabalhar com cinema 

e mídia durantes as aulas. Não se trata, portanto, esta abordagem de algo novo. 

Pensar a utilização do recurso audiovisual na escola está diretamente ligado com a 

realidade do tempo presente e do aluno.  

Parte-se da premissa que é preciso lembrar que o cinema, mídias diversas e o 

audiovisual em geral é algo bastante presente na realidade de qualquer criança ou 

adolescente em idade escolar atualmente. Estamos nos referindo à geração que vive 

em contato com mídias sociais, aplicativos de vídeos e sites de streamings e que está 

inteiramente integrada através destas plataformas digitais. Portanto, a proposta de 

utilizar o cinema para o ensino da história é algo que pode ser utilizado e pensado de 

forma bastante adequada para a realidade do ensino atual pois não foge da realidade 

do aluno.  

 

Cinema e imagens no ensino da história  

Antes de adentrar a relação do cinema, imagens e ensino da história, cumpre 

ressalvar que esta experiência partiu de uma realidade que inicialmente podemos 

afirmar que ocorreu de forma bastante limitada. Realizar campo de estágio em meio 

a uma pandemia como a de COVID-19 infelizmente retirou-nos a oportunidade de 

aprofundarmos na experimentação e no desenvolvimento da presente pesquisa. De 

toda forma, cumpre explanar sobra utilização do material cinematográfico como 

recurso para o ensino da história.  

Cumpre observar primeiramente que as imagens e o cinema nos dizem muito 

sobre a percepção e o conhecimento histórico. A imagem chega antes da palavra, 
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 antes de identificar o tema e possui uma significação absoluta (GUEDES e 

NICODEM, 2017). O uso da imagem é capaz de produzir sentidos e invocar alguma 

referência. Assim, parte-se da premissa de que o seu uso é completamente eficaz no 

processo do ensino da história. 

Nada escapa aos olhos do passado, e ele é construído a partir de conceitos que 

empregamos para o nosso dia a dia (LEE, 2011, p. 20). Desta forma, o passado é 

algo presente nas produções audiovisuais como um retrato de diversos tempos 

históricos. Nenhuma produção escapa de conceitos de sua época. O cinema é um 

testemunho da sociedade que o produziu e por tal premissa é uma fonte histórica 

importante também. Trata-se se de um documento histórico que deve ser utilizado 

com cautela e cuidados especiais, pois não se apresenta de forma lógica e coerente 

(NOVA, 1996). Assim, pensar a utilização do cinema em sala de aula requer um uso 

adequado e consciente do professor que deve mediar o processo. O cinema não é 

apenas uma forma de representar o passado, pois suas pontas soltas necessitam de 

apoio baseado na historiografia tradicional.  

O cinema, já há muito tempo, é utilizado como ferramenta metodológica para o 

ensino da história. Não é de hoje que o uso de imagens não é uma novidade mais 

para alunos de todas as idades desde o ensino fundamental até o final do ensino 

médio. Os filmes são atores fundamentais e cotidianos da vida dos alunos. Eles 

retratam através dos seus personagens atores sociais importantes atrelados à 

realidade dos alunos, além de envolverem a cultura, história, desafios, fatos, lugares, 

eventos, organização e papéis sociais. Nessa perspectiva, a utilização do cinema 

deve estar atrelada e condicionada a um conhecimento prévio do evento e a uma 

orientação do professor (MEIRELLES, 2004, p. 79).  

Os filmes, assim como as imagens em geral, são capazes de redesenhar e 

retratar um tempo passado que cronológica e materialmente esteja afastado da nossa 

realidade. A imagem e a mídia em geral têm o poder de dinamizar uma aula, e 

auxiliam na possibilidade de o aluno conhecer a diversidade da história (GUEDES e 

NICODEM, 2017). Em uma geração de crianças e adolescentes extremamente 

ligados pelas mídias digitais, o cinema tem o papel de auxiliar o professor e despertar 

um interesse maior do aluno pela disciplina da História.  

A indústria cinematográfica possui um catálogo gigantesco de produções que 

podem dialogar com o ensino da história. As produções conseguem recriar lugares, 

figurinos, personagens históricos, dando dimensão e produzindo um imaginário sobre 
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 determinada época ou acontecimento. Essa perspectiva se apresenta como um relato 

de uma verdade ou como se deu o acontecimento. A linguagem fílmica faz alusão à 

uma realidade causando impressão de um acontecimento em si. Possui um sentido e 

Souza (2014) explica que:  

 

Um filme, ao se referir a um acontecimento passado, geralmente tem 
a forma de um relato, que o grande público assimila como verdade, 
por isso também pode servir de referência na orientação temporal. 
Essa percepção deriva dos artifícios da linguagem fílmica, e também 
da forma como determinadas produções cinematográficas 
se relacionam com a cultura histórica (SOUZA, 2014, p. 204). 

 

Ao utilizar esse recurso em sala de aula, o professor poderá estimular o 

imaginário dos alunos referentes a tempos remotos e recriar lugares e tempos 

bastantes diferentes da realidade atual. Mas essa perspectiva não garante uma 

educação que se embase na crítica e um acúmulo de conhecimento histórico 

específico, pois é preciso partir do princípio que nem toda obra cinematográfica possui 

o rigor necessário com a disciplina da história. É necessária atenção ao material a ser 

utilizado, pois o cinema nem sempre é capaz de recriar um determinado passado de 

forma adequada à historiografia. Por isso que o uso do material fílmico deve ser feito 

problematizando o tema abordado, e estimulando os alunos a construírem 

significados sobre as cenas assistidas (DIAS, 2012).  

 

Uso do cinema na escola: experiência no campo de estágio  

Este relato apresenta as atividades desenvolvidas durante dois anos de trabalho 

em duas escolas diferentes em Goiânia-GO. Na primeira escola não foi possível 

nenhum contato com a turma, portanto não resulta em nenhuma consideração em 

relação à perspectiva do cinema e da imagem no ensino da história. Apenas foram 

realizadas atividades protocolares do Estágio Supervisionado como a análise do 

Projeto Político-Pedagógico da unidade. A segunda escola trabalhada foi o Colégio 

Estadual da Polícia Militar de Goiás – Unidade Waldemar Mundim. As atividades 

foram realizadas durante o período de agosto de 2020 a abril de 2022 em quatro 

períodos diferentes. Durante a realização de todos os quatro níveis de Estágios, foi 

preciso uma adaptação ao momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19 que 

fechou, por muito tempo, escolas e universidades, e deixou um grande número de 

mortos no Brasil. As atividades presenciais foram sendo retomadas aos poucos 
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 conforme adoção de medidas de segurança definidas pelos órgãos sanitários e o 

avanço na vacinação da população. Foram utilizadas plataformas digitais como 

Google Meet para as aulas e o Google Forms para atividades.  

A pandemia limitou bastante os dados obtidos, já que ficamos condicionados a 

calendários diferentes adotados pelo ensino de base do estado de Goiás e o 

calendário da Universidade Federal de Goiás. Assim, foram disponibilizadas pela 

escola poucas aulas para que pudéssemos desenvolver a pesquisa. O formato de 

aulas remotas auxiliou, de certo modo, para que fosse possível utilizar imagens e 

trechos de filmes disponíveis no Youtube para serem trabalhados, sem depender de 

qualquer estrutura física da escola. A metodologia foi basicamente a apresentação de 

um determinado conteúdo à turma em uma aula e utilizar um conteúdo 

cinematográfico a respeito do tema posteriormente, para que os alunos pudessem 

realizar observações sobre o conteúdo. Como foram poucas aulas, a experiência da 

atividade fílmica restou apenas através de atividades enviadas aos alunos com 

trechos ou partes de filmes disponíveis. Não foi possível realizar nenhuma sessão 

para que o filme fosse passado aos alunos durante a aula, então restou que os alunos 

assistissem em suas casas os trechos das obras indicados e respondessem às 

questões a respeito. De toda forma, com as respostas obtidas foi possível realizar 

algumas análises relativas à experiência.  

Ao se trabalhar o filme posteriormente ao conteúdo já abordado em sala de aula, 

foi possível observar que a compreensão dos alunos sobre a produção 

cinematográfica ficava mais adequada em relação à historiografia e que os mesmos 

conseguiam entender de uma forma melhor os aspectos da recriação do tempo 

histórico abordado na produção cinematográfica. Durante a recriação do tempo 

historiográfico, a maioria dos alunos conseguiu identificar fatores distorcidos que não 

pertenciam à época. Mesmo se tratando de alunos na faixa etária de 10 a 12 anos, 

estes já tinham certa bagagem histórica necessária para desenvolverem e tecerem 

comentários críticos a respeito do filme. Em um dos temas abordados e retirados de 

produções cinematográficas, os alunos puderam fazer apontamentos em relação ao 

filme 10.000 a.C. Os alunos já tinham assistido aulas sobre o período Neolítico e sobre 

a formação das primeiras cidades-estado. Assim, os mesmos puderam apontar 

questões distorcidas na produção, como a presença de pirâmides, barcos a vela e 

grandes animais domesticados. Mesmo se tratando de uma obra de ficção, a 

reconstrução do passado estava abordada de forma um tanto precária.  
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 Tais apontamentos apresentados pelos alunos conferem um acordo à teoria 

proposta de se trabalhar o conteúdo a ser abordado anterior à exibição das imagens 

ou do filme. O sentido que o filme pode produzir no aluno é reportado de uma forma 

diferente quando o aluno já possui certo conhecimento histórico sobre o que é 

abordado na película. O cinema direciona e impacta na forma como a história é 

partilhada pelos sujeitos (SOUZA, 2014, p. 205). Esse direcionamento que a obra 

cinematográfica possui é algo que pode atuar como uma ponta solta da história caso 

a produção seja utilizada sem nenhum conhecimento prévio do assunto. Nessa 

perspectiva, o uso do cinema passa a ser observado com um material de apoio 

importante, mas sem nunca ser utilizado como abordagem principal para o 

conhecimento histórico.  

 

Considerações finais  

Devido à pandemia da COVID-19, os dados e apontamentos obtidos pela 

proposta ficaram bastante limitados a uma quantidade baixa. A questão principal é 

que as atividades de estágio supervisionado tiveram pouco contato com a sala de 

aula. As escolas-campo disponibilizaram pouco tempo para que a proposta fosse 

trabalhada, principalmente por causa dos calendários apertados. O início da 

pandemia de COVID-19 forçou o fechamento das escolas por muito tempo, e assim 

as atividades do estágio supervisionado ficaram prejudicadas também.  

Sobre a pesquisa realizada é necessário inicialmente observar que a 

perspectiva da utilização de recursos audiovisuais em sala de aula deve ser 

trabalhada de forma a estimular a compreensão do aluno. A abordagem deve ser 

realizada diante de algum conhecimento prévio a ser trabalhado antes da exibição do 

material audiovisual. É importante que o professor faça uma aula ou explanação 

prévia sobre o assunto para que o material audiovisual seja exibido à turma.  

A experiência apresenta-se de forma positiva ao trabalhar um determinado tema 

com relação ao cinema. Ao expor aos alunos uma determinada mídia ou filme que 

apresenta informações historiográficas distorcidas, os alunos, de maneira geral, 

conseguiram realizar apontamentos que contrastam com a historiográfica sobre o 

tema. Essa perspectiva auxilia o aluno na aprendizagem sobre o tema abordado, 

despertando o interesse em interpretar e realizar crítica sobre conteúdos 

cinematográficos. O entendimento é que o filme ou qualquer outra produção 

audiovisual deve ser sempre trabalhada como material de apoio e não como objeto 
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 de conhecimento histórico. Qualquer material audiovisual, mesmo que trabalhe 

determinado tema em acordo com a historiografia, deve ser precedido de um 

conhecimento prévio já trabalhado pelo professor em sala de aula.  
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Experiências nos estágios e o uso da música no ensino de História 

 

Guilherme Rossi Alves 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

Este artigo surge com o propósito de expor a vontade presente comigo desde 

grande parte da minha graduação de conciliar história com o que eu me identifico: a 

música. A necessidade, porém, veio primeiramente do sentimento de busca por algo 

que conecta a parte teórica, a história acadêmica, dentro dos livros, com a música, 

uma parte mais prática, dotada de narrativas diferentes. Narrativas tais que muitas 

vezes são dotadas de memórias e que podem ser utilizadas para as 

narrativas históricas (RÜSEN, 2015). 

 

Experiências nos estágios e o uso da música no ensino de História  

A música sempre se mostrou responsável por uma grande carga emocional e 

afetiva na consciência histórica. Além disso, ela sempre foi um dos principais veículos 

de comunicação, liberdade de expressão, mistura de culturas e etnias, sendo o século 

XX e início do século XIX protagonistas na profusão de ideais e do famoso lifestyle.  

Tendo isso como base, é inevitável a associação da música como um objeto 

histórico, já que podemos considerá-la como fruto das memórias e narrativas. Para 

entendermos mais sobre como a música é dotada de memórias, devemos 

primeiramente estar cientes de tais conceitos. 

Segundo Le Goff, a memória procura salvar o passado para uso do presente e 

do futuro (LE GOFF, 2003, p. 477). Com certeza, podemos entender a música como 

ferramenta da memória, quando partimos do ponto de que cada um de nós conhece 

inúmeras músicas que nos lembram algo, que nos trazem recordações, tanto boas 

quanto ruins.  “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que 

a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens” (LE 

GOFF, 2003, p. 477).  
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 Tendo o conceito de memória mais dilatado, entendemos o seu valor para 

a construção da História e dos pensamentos da sociedade e do ser humano, e isso 

se dá em grande parte das vezes também por meio de uma outra ferramenta: as 

narrativas.   

O autor Jörn Rüsen entende a narração histórica como uma rede de 

operações mentais que compõem e definem a consciência histórica (RÜSEN, 2015, 

p.39) de um determinado grupo social. Em síntese, trata-se da maneira como os seres 

humanos dão sentido ao passado. Para o autor, a narração histórica possui três 

características que se relacionam: em primeiro lugar, ela está intimamente associada 

à mediação da memória; em segundo, ela organiza as três dimensões temporais – 

passado, presente e futuro – por meio do conceito de continuidade; e por fim, ela 

serve para estabelecer a identidade de seus autores e ouvintes (RÜSEN, 2015, p. 

48).  

Podemos dizer que a grande contribuição de Rüsen consiste em ir além de 

propor apenas uma explicação para o campo historiográfico, como fez Hayden White, 

pois ele esboça um quadro de como sua teoria da narração histórica se aplica na vida 

social. Essa historicidade na vida prática/social presente entre os homens, para 

Rüsen, é chamada de consciência histórica (RÜSEN, 2012, p. 64).  

Agora, entendendo um pouco sobre os conceitos de memória e narrativas, 

podemos compreender mais sobre como a música se torna um objeto histórico, e por 

que podemos utilizá-la no ensino da história. Como mostrado anteriormente, a 

memória e as narrativas são objetos históricos muito importantes. Digamos que sem 

tais objetos, a história seria um tanto quanto mais difícil, ou até mesmo impossível. 

Logo, a música se faz também um artefato importante pelo fato de possuir nela tanto 

as narrativas como as memórias. 

Porém, entra em jogo a questão de como utilizarmos ela para produzirmos 

e trabalharmos com a História. Segundo Marc Bloch, o papel do historiador é o de 

conseguir conciliar os aspectos teóricos com os práticos, os científicos com os 

empíricos; deve-se juntar a história como ciência juntamente com as narrativas 

(BLOCH, 2001).  

Em outras palavras, é mais do que possível usarmos a música no ensino da 

História; além do mais, esse seria o papel do historiador (BLOCH, 2001). Entender as 

narrativas e as memórias faz com que entendamos o indivíduo, e não somente ele, 

mas também a sociedade em geral. Através desse pensamento, podemos entender 
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 que, assim como a História está em transformação, a música, como um produto dela, 

também.  A música sempre esteve conectada com a sociedade, como forma de 

expressão. Voltando às décadas de 70, 80 e 90, podemos perceber claramente o 

poder de influência das músicas de protesto, como por exemplo:  

 Que País é esse? – composição de Renato Russo, transmitindo uma visão 

de que o Brasil era um país de terceiro mundo, viralizando o jargão ‘piada no 

exterior’. É visto de forma nítida a utilização de sarcasmos e ironias, “vamos 

faturar um milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios num 

leilão”; “ na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os 

papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão”.  

 Aluga-se – composição de Raul Seixas e regravada pelos Titãs na década 

de 90, é um exemplo do desconforto e da indignação da população em um 

período forte de privatização de empresas estatais e da ascensão do 

liberalismo no Brasil.  

Já no início dos anos 2000, as músicas de protesto se deram de forma mais 

explícita juntamente com a ascensão do RAP no Brasil, quando podemos denominá-

las agora de músicas de resistência em que o foco nas denúncias contra o mau 

governo e discrepâncias sociais se torna cada vez mais evidente e escancarado. Um 

exemplo dessa nova forma de  protesto contra o sistema e as precárias condições de 

vida, principalmente nas favelas e nas  classes baixas da sociedade, estão presentes 

em inúmeras músicas de um dos maiores grupos  de RAP do Brasil, os Racionais MC 

's. O álbum Sobrevivendo no Inferno (1997) é um dos  exemplos mais fortes de como 

o RAP conquistou espaço no âmbito musical através de suas  letras voltadas às 

vivências diárias da maioria dos negros e das classes marginalizadas 

pela  sociedade, evidenciando o preconceito e as lutas vividas por tais. 

Já dos anos 2000 pra frente, o funk vêm tomando espaço com suas músicas 

que propõem um estilo de vida de padrões altos, enaltecendo os patrimônios 

econômicos principalmente de grupos da sociedade que nasceram em situações 

desfavoráveis e praticamente sem perspectiva de vida. Ou seja, a música no Brasil 

pode ser relacionada diretamente com a vivência de sua população, denunciando as 

mazelas e também como uma forma de grito de resistência e esperança.  

Maria Eduarda Araújo Guimarães, em sua tese de doutorado Do Samba ao Rap: 

a música negra no Brasil (GUIMARÃES, 1998), analisa a evolução da música 
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 brasileira desde a época das senzalas até os sons mais atuais. A autora afirma que 

a música no Brasil aparece como um retrato da nação e da sua gente; ela segue 

afirmando da importância da música desde a época da escravidão, a qual não 

somente é uma forma de  preservação das raízes culturais mas também uma forma 

de alívio para a dor, quando os escravos a utilizavam de alívio para a vida sofrida 

da  escravidão. Considerando o contexto pós-escravidão, a música continua sendo 

uma válvula de escape para grande parte da população, como forma de alívio ou 

simplesmente como entretenimento.  

Associando então a música com a consciência histórica, podemos fazer 

isso analisando a relação das letras com o contexto de vida de seus autores, tanto no 

âmbito social como cultural e econômico. O estilo musical rap é um grande exemplo 

disso, em cujas inúmeras letras é possível encontrar narrativas que usufruem da 

consciência histórica, buscando explicações do presente através do passado e 

almejando perspectivas para o futuro, sendo que muitas vezes a aprendizagem 

histórica ocorre até de forma inconsciente por parte  dos artistas.  

Além disso, a música está relacionada à consciência histórica, que se 

constitui por meio de três princípios: a memória, a compreensão do tempo e o 

direcionamento em relação ao tempo, e que se dá por meio de narrativas. Logo, 

podemos deduzir que a música como forma de narrativa é algo essencial para a 

construção da consciência histórica da sociedade e do indivíduo (RÜSEN, 2012). A 

música expressa por meio de narrativas e através de experiências pode 

ser considerada uma das mais completas fontes históricas, devido ao seu alcance 

e principalmente por sua forma com que é transmitida, graças a sua autenticidade e 

pela forma de conhecimento retratada nas letras.  

A noção de que a música é fonte histórica, dotada de memórias e narrativas, fez 

despertar em mim o desejo de desbravar mais sobre a relação entre a História e a 

música. Buscarei agora, então, mostrar mais sobre o meu projeto de pesquisa, a partir 

de relatórios escritos e produzidos durante os Estágios I, II, III e IV, na Faculdade de 

História da UFG.  

 

Texto desenvolvido no Estágio I  

Meu interesse pela História e Música se iniciou desde os primeiros períodos da 

faculdade, quando busquei associar minha área de trabalho e acadêmica com a 

música (até então compreendida como lazer). Meu contato com a música veio desde 
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 a infância, devido aos meus familiares e aos ambientes frequentados, como Igreja e 

escolas de músicas. Sempre tive a sensação de que a música salvava vidas e quando 

ingressei na vida acadêmica busquei relacionar a música com minha área de estudo 

e profissão, no caso a História, conseguindo relacionar a música com conceitos como 

consciência e aprendizagem histórica.  

 

Texto desenvolvido no Estágio II 

Em relação à atividade, tendo como pretexto de que os alunos já tinham 

estudado sobre esse tema, tentei elaborar uma atividade que fosse mais dinâmica, 

resumida, mas também que fizesse com que os alunos entendessem bem o conteúdo 

proposto. Percebi, durante a observação de aula que eu tive com a turma, que os 

alunos mal se comunicavam em sala de aula.   

Logo, busquei elaborar a aula e a atividade de uma forma mais dinâmica, 

quando na aula eu montei slides para melhor absorção do conteúdo, juntamente com 

algo mais resumido e contextualizado, visando que os alunos estão no último ano do 

Ensino Médio e a grande maioria está focada no ENEM.  

Infelizmente, por conta do pouco tempo disponível e também da quantidade 

de assuntos para uma só aula, não consegui gerar um debate maior e mais amplo 

com os alunos. Partindo da ideia de que eles já não possuem o hábito de dialogar na 

aula, minha situação ficou mais difícil para conseguir quebrar essa barreira, o que 

levaria mais tempo para conseguir um debate ideal.   

Porém, mesmo com o tempo escasso e com pouca convivência com os alunos, 

foi notório que a maioria deles comunicou-se em sala, e deu pra perceber que muitos 

estavam focados no conteúdo, principalmente pelo motivo de muitos 

estarem anotando e também por pedirem os slides para reverem depois.   

Sobre a atividade assíncrona, eu busquei focar mais na área do meu projeto 

de pesquisa, que é a música, conciliando, então, o tema que iria ser dado na aula 

com a música, que se tornou em um assunto bem bacana - O Fascismo e a Música.   

Na atividade eu busquei fazer antes de tudo um breve resumo e 

contextualização, para que os alunos refrescassem a memória e ficassem mais por 

dentro do assunto. E, juntamente com os conhecimentos que eles tinham, indiquei 

uma música a ser ouvida e, através dessa música, pedi para que eles respondessem 

uma questão.   
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 A questão possuía três alternativas, sendo nenhuma delas errada. Achei 

interessante partir desse tipo de avaliação, pois ao invés de reforçar a ideia de certo 

ou errado, preferi abordar uma outra perspectiva de avaliação, em que não existia 

uma resposta certa, mas sim respostas com diferentes pontos de vista.   

Achei bastante interessante a experiência que tive em sala de aula, minha 

primeira, na verdade. E, além de tudo, ter sido durante um período de pandemia, 

quando, assim como para nós, professores, para os alunos também estavam bem 

difíceis as coisas. Pensar também na situação deles, acho que é algo primordial para 

conseguir fazer com que a aula não se torne algo maçante ou até mesmo 

insuportável.  Dar vida à aula, no sentido de não apenas repassar o conteúdo, mas 

sim de compartilhá-lo e principalmente de incentivar o diálogo e o despertar da 

consciência histórica, creio que é o nosso principal desafio e objetivo e espero ter pelo 

menos ter começado a praticar isso nessa minha primeira experiência de 

muitas.  Após a atividade e a aula, foi muito bom ter recebido o feedback de alguns 

alunos que chegaram até mim para falar que gostaram bastante da aula, e que 

conseguiram aprender o conteúdo proposto. Isso pra mim foi gratificante e surreal, 

por mais que eu tenha ficado muito nervoso e ansioso na hora da aula, senti que era 

aquilo o meu papel como cidadão e como pessoa. 

No Estágio II, portanto, as coisas começaram a fluir melhor para o meu projeto, 

consegui elaborar uma questão sobre História e música, quando os alunos ficaram 

bastante interessados na proposta. 

 

Texto desenvolvido no Estágio III 

Durante o Estágio III tivemos a oportunidade de ministrar cinco aulas para 

alunos do 3° ano do Ensino Médio; os conteúdos ministrados foram o golpe de 1964, 

o regime militar e a transição democrática. A primeira aula foi marcada por um 

inoportuno atraso, pois perdemos alguns minutos, sendo que o tempo de aula já é 

relativamente curto. Assim, não tivemos participação dos alunos em relação ao 

conteúdo ministrado. Contudo, na segunda aula tivemos a participação de uma aluna 

que fez apontamentos importantes. Ela comentou que fatos são diferentes de meras 

opiniões. Esse posicionamento da aluna é de extrema importância, principalmente 

pelo fato de que o contexto atual está sendo marcado por pessoas e movimentos anti-

democráticos e anticientificistas que alegam ser perseguidos e não possuírem 

liberdade de expressão. Podemos observar que mesmo diante de uma conjuntura 
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 política de retrocesso e conservadorismo, a aluna mantém uma posição 

contrária, podendo ser por influências de sua vida privada direta (familiares, amigos 

e etc) ou pela busca de conhecimentos através de meios que estão a sua disposição, 

pois a mesma aluna, em outra aula, destacou a importância do conhecimento para 

buscar mudanças necessárias.   

Na terceira aula ministramos sobre a questão do Milagre econômico e a 

mesma aluna pontuou: “No final da ditadura o país estava quebrado demais”. A 

estudante abriu o microfone e fez alguns apontamentos importantes, dizendo que a 

concentração de renda que ocorreu durante a ditadura foi um projeto e que as 

pessoas defendem a ditadura sem conhecer a história, sendo que, durante o período 

não foram apenas “vagabundos” que foram perseguidos, mas também crianças e 

idosos, mostrando dessa forma consciência histórica sobre a questão da repressão e 

da censura. Durante essa aula, a professora titular da turma também ressaltou o 

retrocesso nas artes, música, teatro e educação, gerando um debate. Na quarta aula, 

quando trabalhamos, entre outras questões, o controle político sobre a educação 

durante o regime militar, principalmente nas Universidades, também 

houve participação da mesma aluna. Segundo ela, o conhecimento é uma arma 

contra políticas de opressão, pois o indivíduo desenvolve senso crítico. Durante essa 

aula, a aluna trouxe sua vivência particular para a classe, contando que certa 

professora sempre falava que o conhecimento é uma dádiva, mas também um peso, 

porque viver na ignorância é mais fácil.  

Podemos destacar dois pontos importantes para pensarmos em relação aos 

projetos: o primeiro é que a vida privada não se desvincula do contexto escolar, 

mesmo que a ideia apresentada pela estudante tenha sido desenvolvida no contexto 

escolar, é ainda uma experiência individual da aluna. O segundo ponto é que, durante 

a construção do conhecimento histórico, as experiências individuais, os 

conhecimentos prévios e outros fatores estarão presentes; dessa forma, é necessário 

o professor saber lidar com toda essa “bagagem” de forma cautelosa e responsável. 

Pois a construção do conhecimento histórico é individual, os conteúdos trabalhados 

em sala de aula serão desenvolvidos e interpretados pelos alunos de formas diversas, 

mesmo que eles apresentem semelhanças, e isso fica nítido quando avaliamos as 

atividades que foram propostas. Na quinta aula buscamos trabalhar a construção de 

memórias e a Comissão Nacional da Verdade. Após a ministração do 

conteúdo, resolvemos algumas questões de vestibulares e Enem com a turma; 
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 felizmente, tivemos uma participação efetiva, mesmo que através do chat. Contudo, 

um aluno abriu o microfone para fazer considerações acerca dos conteúdos 

trabalhados ao longo das semanas. Ao final da aula, vários alunos nos agradeceram.   

Em relação à primeira atividade, trinta e oito alunos responderam. Alguns 

alunos pareceram não compreender o que foi solicitado, dando respostas superficiais 

e generalizadas.  Houve estudantes que apenas copiaram e colaram das fontes que 

foram fornecidas a eles.  Podemos interpretar esse inoportuno de duas formas, que 

os alunos tiveram dificuldade em utilizar o material de apoio para criarem suas 

próprias respostas ou apenas agiram com displicência. Mas esse acontecimento nos 

mostra como a pandemia atingiu os estudantes, principalmente de escolas públicas. 

Se considerarmos a primeira opção, temos um problema delicado, pois estudantes 

de 3° ano do Ensino Médio devem saber como trabalhar com fontes; vemos, então, 

uma defasagem que pode ter sido impulsionada pela pandemia. Na segunda 

atividade, quarenta e quatro alunos responderam; em relação às perguntas objetivas, 

tivemos um bom desempenho, contudo é necessário considerar que as 

respostas poderiam ser encontradas no Google. Em relação à pergunta subjetiva os 

“problemas” persistiram, houve respostas vagas, sem nexo com a pergunta e outras 

que foram copiadas de outros locais e também de outros colegas de sala. Contudo, 

felizmente, também tivemos ótimas respostas.  

De forma geral, podemos concluir que o privado se manifesta dentro do 

ambiente escolar; a forma como os alunos reagiram às aulas, as respostas das 

atividades, tudo isso se relaciona com a vida individual de cada um, pois mesmo que 

todos tenham tido as mesmas aulas, eles possuem vivências e experiências 

diferentes. Devemos, então, considerar as concepções de Jörn Rüsen (2007) a 

respeito dos meios não-científicos para o desenvolvimento da formação histórica.   

Devido ao pouco tempo, não tivemos a oportunidade de criar um formulário 

apenas para entender a realidade socioeconômica da cada um, contudo foi um 

objetivo para o Estágio IV, pois nos ajudaria a compreender as influências do meio 

social para a constituição do processo de aprendizagem; logo, também para a 

formação da consciência histórica.   

Podemos perceber que no Estágio III, por mais que eu e meu grupo 

tenhamos conseguido elaborar uma boa aula, devido a fatores externos, 

principalmente pela pouca quantidade de aula e tempo, não conseguimos fazer tudo 
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 o que planejamos. Uma das coisas que acabou não se concretizando foi a questão 

de aplicar os nossos projetos de pesquisa com os alunos.   

 

Texto desenvolvido durante o Estágio IV 

Durante o Estágio IV, passamos enormes dificuldades, assim como no 

III.  Dificuldades que acabam nos atrapalhando em relação às aulas que iríamos 

ministrar na escola-campo; porém, no final as coisas deram certo, mas infelizmente 

eu não consegui aplicar o meu projeto de pesquisa com os alunos do terceiro ano da 

escola Waldemar Mundim, devido principalmente à falta de tempo, pois só tive uma 

aula com eles.   

Tirando isso, a aula foi realmente impressionante, os alunos apresentaram 

um pensamento crítico bastante avançado, um olhar de consciência histórica bem 

evoluída, chegando a fazer questionamentos difíceis de se ouvir (no bom sentido). 

Segundo o feedback dos alunos, eles gostaram bastante da proposta que eu levei até 

eles, que foi de propor o debate e apresentar fotos e mapas sobre a Primeira Guerra, 

juntamente com slides e questões voltadas para o Enem, principalmente. 

Busquei trabalhar com base no fundamento da “aula invertida”, onde os alunos 

se tornam os protagonistas da aula, trazendo debates, questionamentos e ideias. Ou 

seja, permitindo com que eles conduzam a aula, não fugindo da proposta estipulada. 

 

Considerações finais  

Definitivamente, essa reta final da minha graduação foi algo bastante atípico, 

devido a tudo o que aconteceu, como a pandemia e seus desdobramentos. Tivemos 

muitos planos formados e no fim das contas, praticamente nada saiu conforme o 

nosso planejado, ou de acordo com as expectativas.  

Porém, mesmo com todas as adversidades, foi uma experiência incrível 

poder conciliar duas áreas que eu amo e me identifico, história e a música. Por mais 

que não tenha ocorrido tudo como o planejado, foram essenciais esses estágios na 

minha vida, por vários motivos, principalmente pelo fato de que consegui iniciar o 

desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, algo que achava que era algo 

totalmente distante da minha realidade.  

Espero, com todas as forças, que eu consiga dar prosseguimento a esse projeto 

de pesquisa por muito tempo ainda, e que esse período descrito até agora seja 
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 apenas o começo de uma longa e produtiva jornada em busca de agregar cada vez 

mais, tanto com a comunidade acadêmica quanto com a comunidade em geral.  

Apesar das circunstâncias, o que realmente segue me motivando e que me 

motivou durante esse tempo acadêmico e no decorrer dos estágios foi, sem dúvida, 

os momentos em que, perante as poucas aulas que eu tive a oportunidade de ofertar 

nos Estágios Supervisionados, os alunos chegavam até mim para me parabenizar ou 

simplesmente agradecer pela aula e atividades que foram por mim e meus colegas 

lecionadas.  

Aproveito este espaço para agradecer primeiramente a Deus, pela força e 

proteção durante esses períodos. Gratidão à minha família, amigos e todos que me 

ajudaram de alguma forma durante essa fase e, por último, ao professor Cristiano 

Nicolini, que desde o início dos estágios se mostrou presente e sempre disposto a 

ajudar, sempre quando precisava. 
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Transdisciplinaridade em foco: as literaturas indígenas no ensino 

de história 

 

Samuel Caetano Costa Pereira 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Este estudo se fundamenta na urgência de maior transdisciplinaridade na 

educação brasileira atual. Propusemos um aprofundamento nesse campo prático de 

pesquisa ao selecionar e executar uma forma bastante específica de colocar a 

transdisciplinaridade em ação: o estudo de gêneros textuais com foco em minorias no 

ensino de História. Mais precisamente, abordamos questões relativas às artes, aos 

conhecimentos e às histórias dos indígenas por meio de textos literários desses 

mesmos povos nativos – na construção, junto aos alunos, de uma História mais 

consciente e que agrega saberes. Estes, a bem da verdade, não se 

compartimentalizam na vida concreta dos educandos, tampouco na ótica indígena 

que é nosso foco de interesse, por isso acreditamos que a transdisciplinaridade é um 

espaço frutífero enquanto amálgama de concepções apenas separáveis de um ponto 

de vista acadêmico ocidental, mas não nas vivências cotidianas.  

Orientado por uma prática de pesquisa-ação em estágio, o estudo teve por 

objetivo principal investigar a transdisciplinaridade entre História e Literatura na 

educação básica. Já como objetivos específicos, procuramos: (i) atender às 

demandas legais (Lei federal 11.645/2008) e curriculares (da BNCC e do DC-GO) de 

abordagem do ensino de história e cultura indígenas nas salas de aula de educação 

básica; (ii) propiciar reflexões sobre as origens, ascendência e costumes nativos dos 

povos tradicionais, além de reflexões sobre o futuro destes junto a nossa civilização 

ocidentalizada; (iii) estabelecer comparações por aproximação e distanciamento de 

nossa cultura e da cultura indígena, assim reforçando quão vivas são as culturas 

indígenas, inclusive entre nossa civilização; e, por fim, (iv) repensar o trabalho 

docente e discente face ao contexto pandêmico que se impôs sobre a realização 

desta investigação pedagógica.  

Nossa metodologia foi desenvolvida ao longo de quatro disciplinas de Estágio 

Supervisionado (2021-2022) e consistiu, primeiramente, em uma investigação teórica 
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 acerca da transdisciplinaridade (cujas reflexões abarcam o primeiro tópico deste 

artigo). Concomitantemente, elaboramos um projeto que convertesse essa 

investigação teórica em uma prática pedagógica transdisciplinar. Depois, procedemos 

à realização das aulas, que envolveram: (i) avaliação diagnóstica mediante questões 

introdutórias; (ii) resolução comentada de atividades escritas; (iii) comparação das 

respostas; e (iv) produção de relatório final, que embasou a escrita deste artigo.   

 

Por novas definições da história  

A História, ao longo dos seus séculos de existência, que antecedem e muito a 

sua conformação em disciplina científica, apresentou-se e reformulou-se sob os mais 

diversos interesses. Nesse sentido, convém que apontemos três formas de 

compreender a História no passado humano e uma forma que se esboça em nosso 

presente. Para tanto, baseamo-nos no panorama apresentado por Ruiz (2008, pp. 75-

78), que por sua vez retoma a proposta de François Hartog de compreensão das 

múltiplas Histórias existentes e que ainda hoje têm seu peso sobre nós.  

Primeiramente, houve por longos séculos uma visão Clássica da História, que 

remonta aos gregos antigos, como Cícero e Tucídides. Interessada nos grandes feitos 

dos grandes homens, essa História possuía forte caráter paidêutico ou formador do 

homem, o que significa que o estudo da História tinha o objetivo claro de ensinar aos 

homens a serem grandes como os do passado pela imitação de seus 

comportamentos, escolhas e conquistas. A História Clássica, portanto, assumia uma 

dimensão heroica ou épica como central em seus interesses e com isso perdurou com 

força até o século XVIII, a partir de quando foi problematizada e, já hoje, essa História 

Clássica apenas subsiste num imaginário que vem se modificando cada vez mais.  

À nova forma de História, surgida no século XVIII e que se desenvolve sobretudo 

no século XIX, podemos denominar genericamente História Iluminista pela 

positividade inerente que lhe era atribuída. É de notório saber que o Iluminismo 

significou uma enorme mas paulatina ruptura nos moldes aristocráticos que 

predominavam sobre todo o mundo europeu e eurocentrado (aqui incluídas as 

colônias mundo afora). Essa ruptura contrapôs a velha ênfase no passado a uma 

ênfase no futuro: a História é “sequestrada” por uma visão teleológica de progresso 

humano sem fim, além de basear-se, doravante, na compreensão da disciplina 

histórica como um processo contínuo em que existe uma dependência sucessiva dos 

fatos. A Revolução Francesa, como fruto direto do Iluminismo, leva essa concepção 



 
147 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 histórica ao paroxismo, já que as transformações sociais instavam os historiadores 

de então a compreendê-las frente a um novo horizonte que se anunciava. Esse 

segundo modelo de compreensão, na verdade, divide-se em várias correntes que 

surgem mais ou menos simultaneamente, como o historicismo, o positivismo, o 

marxismo etc. Evidentemente possuem suas particularidades e desavenças entre si, 

no entanto todas se destacam pela teleologia e pela concepção processual. 

Essa concepção também deixa seus resquícios no mundo contemporâneo, 

porém, da Segunda Guerra Mundial em diante, emerge uma terceira concepção que 

aqui chamaremos “presentista”. Como o nome indica, ao contrário das duas visões 

anteriores, que prezavam ou pelo passado como modelo, ou pelo futuro como destino, 

nessa nova concepção se enfatiza na História a dimensão do presente em que ela se 

produz, na medida em que tal presente se revela urgente. Essa terceira visão é 

marcada pela destruição dos futuros utópicos que até então se apresentavam. Os 

fascismos vigorantes, as consequências do comunismo soviético, as fragilidades das 

poucas democracias, os horrores dos genocídios, tudo leva o homem à necessidade 

de compreender seu presente, tudo insta-o à dimensão ética de que a História parecia 

se furtar antes em prol de um cientificismo distante.  

Nesse ponto, convém citar os pensadores da Escola de Frankfurt, entre os quais 

um de seus expoentes, Walter Benjamin. Sua vida e obra se entrelaçam ao seu tempo 

presente e seu suicídio nos Pireneus é sintoma de quão prementes eram de fato as 

aporias que encontrava na História de sua época. Benjamin denunciava a falta de 

historicidade das próprias concepções historicistas e afins que vigoravam 

(GAGNEBIN, 2009, pp. 40- 41). Ademais, Benjamin via em seu tempo os usos 

escusos a que essas concepções levavam e denunciava fortemente a História 

enquanto ciência burguesa, descritiva e exaustiva, quando seus limites, para 

Benjamin, lhe são evidentes na própria compreensão de que a História é uma 

reconstituição de fatos à maneira de quem os narra ou os articula. Daí que esse 

pensador judeu-alemão tenha feito esta que é uma de suas mais célebres 

declarações, ansioso perante o presente desastroso que se formulava a olhos vistos: 

“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘tal como ele de fato foi’. 

Significa apropriar-se de uma recordação, tal como ela relampeja no momento de um 

perigo” (BENJAMIN, 2012, p. 243).  

Essa concepção benjaminiana ou “presentista” é ainda forte – e tanto mais pelo 

delicado momento político que vivenciamos no Brasil e no mundo pandêmico dos 
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 anos 2020. Nosso intuito não é de depreciá-la ou ultrapassá-la, mas de complementá-

la com as questões que surgiram nas últimas décadas. Nelas, têm-se anunciado 

novas perspectivas históricas, entre as quais desejamos sintetizar a de François 

Hartog. Em seu quarto modelo de História, é menos forte a questão das 

temporalidades enfatizadas, enquanto sobressai o problema dos pontos de vista. 

“Não é mais possível escrever História do ponto de vista do futuro e que o mesmo, e 

não apenas o futuro, tornou-se imprevisível ou mesmo opaco” (HARTOG, 1996 apud 

RUIZ, 2008, p. 76-77). Por consequência, resta-nos compreender essas múltiplas 

temporalidades em suas conexões e dentro de pontos de vista específicos, dado que, 

conforme elucidou Benjamin, tudo o que temos é a elaboração ou articulação de 

determinada experiência de História a partir de uma também determinada visão de 

mundo. Hartog propõe disso dois princípios basilares: edificar pontos de vista e adotar 

abordagens comparativas, pois é só no reconhecimento dos limites da verdade 

histórica que podemos confrontar distintas leituras dessa verdade. A pretensão não é 

de eleger uma campeã desse confronto, mas de reunir as tão distintas leituras como 

formas válidas de entendimento das temporalidades, sem com isso enfatizar 

nenhuma temporalidade em prejuízo das demais.  

Neste trabalho, alicerçamo-nos muito nesse modelo proposto, entretanto não 

abdicamos daquela dimensão ética benjaminiana que sentimos ser imprescindível no 

nosso atual “momento de perigo”. Também recorremos aqui à reflexão de Cláudia 

Cristina da Silva Fontineles (2016), igualmente baseada no pensamento 

benjaminiano. Ela recupera, do mesmo texto de Benjamin Sobre o conceito da 

História (1940) a importância de “despertar no passado as centelhas da esperança”, 

o que nos insta, enquanto profissionais da História, à urgência de nos apropriarmos 

do passado em busca de um mundo melhor, uma dimensão ética inseparável do 

trabalho historiográfico e – por que não? – pedagógico do historiador. Em lugar de 

enfatizar uma única temporalidade, conforme as fases da História descritas por 

Hartog, a proposta benjaminiana permite-nos recuperar o passado para compreender 

o presente e construir um futuro melhor: articulação tripla! A escola é, na visão de 

Fontineles (2016, p. 133), “locus privilegiado da preservação daquilo que a sociedade 

estabeleceu como merecedor de conservação” e, nessa esteira, recuperar na escola 

certos agentes históricos é também considerá-los dignos de conservação; é um olhar 

a contrapelo do que a História dos heróis realizou no passado.  
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 Reconhecemos a necessidade de enfatizar a História Indígena exatamente 

porque os modelos históricos ora ignoravam os povos nativos, ora lhes impunham 

uma aculturação em prol do progresso, ao passo que pouco ou nada se escuta do 

que dizem, da história que constroem há bem mais que 500 anos. Se desejamos 

ceder o justo e autêntico espaço ao ponto de vista desses povos, já não pode ser 

terceirizando-o a nós mesmos, desde uma visão colonial, descritivista ou 

antropológica. É preciso reconhecer a esses povos a legitimidade de seu discurso e 

acessar este como fonte fundamental. No contato com esses pontos de vista 

indígenas, podemos talvez reavivar a dimensão ética e restauradora que eles 

merecem. Essa, aliás, é uma busca não apenas interna à História Indígena 

contemporânea; ela é partilhada também por outras disciplinas da História, como a 

História Oral, a História Pública, a História Integrada, todas as quais procuram 

revalorizar as minorias, escutar suas próprias narrativas, compreender a sua própria 

maneira de narrá-las e integrá-las a uma dimensão supralocal.  

Surgem, naturalmente, preocupações de ordem prática: como transformar uma 

perspectiva bela, mas abstrata, em uma abordagem factível em sala de aula? Ora, se 

desejamos dar ouvidos aos indígenas, parece que a literatura é uma das melhores 

formas de fazê-lo, pois é através da literatura oral (hoje convertida em escrita) que 

esses povos mantêm suas tradições, que transmitem sua visão de mundo e mantêm 

um legado de resistência não material (por isso mesmo mais duradouro do que 

qualquer outro). No encontro das visões orais dos vários povos, comparando-as, 

podemos compreender uma nova História indígena originada deles próprios.  

Todo esse quadro propicia, pois, que as literaturas indígenas (sempre no plural, 

pois há tantas literaturas quanto há povos que as escrevem) sejam espaço de 

compreensão desses povos, bem mais conveniente do que a descrição 

frequentemente inócua e distante que os manuais de História fazem deles. Ao 

trabalhar com a literatura, terminamos nos aproximando da disciplina que mais 

recorre a ela em sala de aula: a Língua Portuguesa. Nela, a ênfase na literatura recai 

sobre as marcas dos gêneros textuais e a interpretação desses textos, ambos 

aspectos pertinentes à compreensão de uma História Indígena. Por conta de tudo 

isso, pareceu-nos muito apropriado pensar a História Indígena em sala de aula, tendo 

por fonte as literaturas nativas e por abordagem a transdisciplinaridade.  
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 Transdisciplinaridade: uma definição por fazer  

Esse é um conceito algo recente em educação e na academia e vem sendo alvo 

de amplos estudos. Confunde-se bastante com os conceitos de multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade e interdisciplinaridade, que distinguiremos aqui de acordo com o 

que propõe o filósofo Ivan Domingues (2003). Todas são formas legítimas de pensar 

o saber. Sua diferença é bastante sutil, de fato, e reside nas nuances que cada prefixo 

lhes atribui. Embora multi- e pluri- tenham origens diferentes (respectivamente, latina 

e grega), têm o mesmo sentido de múltiplo ou plural, daquilo que acolhe uma 

diversidade – neste caso, uma diversidade de disciplinas. Logo, multidisciplinaridade 

e pluridisciplinaridade são realmente conceitos idênticos que denominam uma 

abordagem aproximada do ponto de vista do conteúdo, porém distinta do ponto de 

vista metodológico e do enfoque de cada uma das disciplinas, que continuam a existir 

em separado. Já a interdisciplinaridade, conforme seu prefixo latino, implica uma 

relação, um “entre” que se estabelece em meio às diferentes disciplinas, interligando-

as, e em que “há situações em que uma disciplina nova adota métodos de uma outra 

mais antiga” (DOMINGUES, 2003), como ocorre, a título de exemplo, com a 

Bioquímica. Nesse segundo cruzamento de saberes, as disciplinas continuam 

existindo separadamente, porém é possível a criação de uma terceira disciplina 

baseada em métodos e preceitos de outras, ou seja, uma fusão bem-vinda, mas ainda 

distintiva (a terceira é outra coisa que não a primeira e a segunda disciplinas, ainda 

que delas dependa).  

Finalmente, existe a transdisciplinaridade, verdadeira utopia que transcende a 

compartimentalização dos saberes na construção de novas metodologias unificadas.  

 

A transdisciplinaridade ocupa as zonas de indefinição do 
conhecimento, as áreas de ignorância. Ela ocupa os espaços 
existentes entre as disciplinas, que são uma conquista histórica 
permanente. Revoluções importantes no conhecimento se deram 
graças à constituição das disciplinas. O problema é que, ao mesmo 
tempo, aconteceu uma proliferação exagerada das disciplinas. Hoje 
são mais de dez mil. Essa disciplinarização criou, entretanto, barreiras 
entre as diversas áreas do conhecimento. Tal inflação gerou o mal da 
hiperespecialização ultradisciplinar, cujo remédio é a 
transdisciplinaridade, que trabalha no sentido de encontrar o antídoto. 
Ela procura aproximar as disciplinas e os campos de conhecimento, 
busca unificar o conhecimento (DOMINGUES, 2003). 

 



 
151 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 A escola não passou incólume a esse modelo, o qual teve suas vantagens, como 

dito, no avanço dos saberes. Ainda assim, a compartimentalização impede que a 

academia congregue saberes em abordagens unas e na construção de novas 

compreensões de mundo. A gênese do problema está certamente na escola, já que 

nossa formação básica, ao longo de mais de uma década em sala de aula, sempre 

enfatiza a segregação dos saberes e sua relevância em campos bem demarcados. 

Sendo uma forma de “remédio” que busca um “antídoto”, no dizer de Ivan Domingues 

(2003), a transdisciplinaridade representa a potência criativa do saber humano e da 

educação, contrapõe-se a um sistema que se engessou na especialização 

microscópica das disciplinas. Como potência, não se realiza ou talvez sequer se tenha 

alguma vez realizado, o que não significa que não se deve recorrer a esse conceito 

como projeto de uma nova educação no horizonte do possível.  

Não há dúvidas de que as legislações escolares e currículos mundo afora têm 

se interessado pelo conceito e tentado empregá-lo, geralmente de modo capenga. 

Nossos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e, mais recentemente, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) se orientam rumo à aproximação dos saberes, 

porém a imposição apressada da BNCC e em péssimo timing pandêmico gerou efeito 

contrário: se a teoria da transdisciplinaridade enfatiza a união das disciplinas, as 

exigências de habilidades e de objetos geraram uma lista infindável de conteúdos a 

trabalhar sem trégua, restando pouco ou nenhum espaço para concretizar a 

transdisciplinaridade.  

Freitas Neto (2008), não obstante em momento anterior à BNCC, já analisava 

as dificuldades de praticar uma transversalidade dos saberes na educação básica. 

Ele distinguia três ocorrências possíveis desse objetivo. Primeiramente, um trabalho 

interdisciplinar, em que cada disciplina separadamente abordará uma mesma 

temática geral. Por exemplo, adotando-se a temática indígena, o professor de 

português trabalharia com palavras de etimologia indígena, o professor de história 

trataria da escravidão dos indígenas, o professor de educação física realizaria 

brincadeiras tradicionais indígenas e assim por diante. Mantém-se, nessa situação, 

uma visão segregad(or)a dos saberes na esteira da interdisciplinaridade e “ao invés 

de superar barreiras dadas pelo modelo escolar, tenta-se unificar a partir dos 

fragmentos, como se a perfeita ‘colagem’ de peças dadas [pelas disciplinas] pudesse 

responder à indagação e à proposta de trabalho” (FREITAS NETO, 2008, p. 60). 

Posto de outro modo, o trunfo de uma compreensão ampla de uma mesma temática 
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 só acontece aqui pela manutenção dos fragmentos disciplinares, e sob o risco de uma 

overdose temática que fatigue professores e alunos.  

Outra forma de tentar concretizar pedagogicamente a transdisciplinaridade, 

segundo Freitas Neto (2008, pp. 61-2), é a existência de espaços diferenciados dentro 

da grade horária, nos quais seriam trabalhadas as temáticas transdisciplinares. Essa 

situação é criticada como mais grave e limitante, pois, além de não considerar que 

esses temas seriam dignos de trabalhar dentro das disciplinas comuns, não realiza 

nenhum tipo de integração dos saberes; na verdade, termina de separá-los totalmente 

ao considerar o transdisciplinar como acessório, estranho à lógica comum dos 

saberes, em vez de ser justamente a cola que os une.  

Em contraponto às duas perspectivas anteriores, o autor propõe um terceiro 

meio: “as disciplinas como meios e a transversalidade como fim”. Aqui, o que se deve 

fazer é mudar as abordagens (métodos) das disciplinas atuais, devendo o professor 

centrar-se menos nos conteúdos e contornos restritos de sua disciplina e mais nos 

valores, implicações e correlações que ela possui com demais saberes e, sobretudo, 

com os saberes populares dos próprios educandos, que devem ser convocados e 

conciliados com as disciplinas escolares canônicas. Em vez de hierarquizar e separar, 

conjugar e congregar as ideias: é essa a linha que buscamos adotar neste estudo.   

Vimos que, para desenvolver nossa abordagem, optamos pelo trabalho com 

literaturas indígenas. As temáticas ligadas aos povos nativos têm encontrado baixa 

ressonância e representatividade nas salas de aula do país e convém escutar 

atentamente os próprios indígenas para compreender seus modos de vida passados, 

presentes e suas propostas de futuro. Uma história “indiocentrada” (em paralelo ao 

termo “afrocentrada”, já consagrado junto ao movimento negro) e uma literatura sob 

os mesmos termos são instrumentos fundamentais para ampliar os horizontes dos 

alunos a respeito do Brasil em que vivem e que, na cultura urbana, frequentemente 

se vê pouco abordado. A transdisciplinaridade é uma possível ponte ou cola que 

aproxima professores, alunos e práticas culturais na construção de uma educação 

renovada. Nosso contexto atual, indelevelmente marcado pela pandemia, suscita 

essa abordagem, pois a internet é um campo de saberes indiferenciados, 

caoticamente expostos e que aí estão para ficar e aprofundar nossa necessidade de 

compreensão da realidade como transconectada. Literatura indígenas, 

transdisciplinaridade, conectividade virtual: quem diria que podem ser tão 

aproximados?  
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Uma experiência pedagógica transdisciplinar  

Neste tópico, explicaremos de que maneira propusemos o trabalho 

transdisciplinar, destacando História e Língua Portuguesa, e quais resultados 

obtivemos ao longo do trabalho pedagógico em três turmas de 6º ano de uma escola 

relativamente periférica de Goiânia. No projeto, elaboramos dois tipos de atividades. 

Um primeiro modelo de atividades, utilizado nos Estágios II e IV, foi pautado em 

imagens seletas e em textos em prosa de Daniel Munduruku (2009 e 2016) e em 

textos líricos de Claudio Fragata (2015) e Tiago Hakiy (2011). Já o segundo modelo 

de atividades, utilizado nos Estágios I e III (desenvolvidos simultaneamente), se 

baseou na obra completa O Povo Pataxó e suas histórias (ANGTHICHAY et al., 2002), 

uma publicação coletiva e multissemiótica da etnia Pataxó (que vive entre Minas 

Gerais e Bahia).  

O primeiro modelo trazia, como questão diagnóstica inicial, um questionamento 

quanto ao que os alunos sabiam sobre os povos indígenas e como o Brasil lidava com 

eles. Ao longo de toda a atividade, aliás, optamos pela expressão “indígenas” em 

lugar de “índios”. A motivação distintiva foi explicada aos alunos, que majoritariamente 

também passaram a preferir o termo “indígena” nas respostas. De maneira geral, as 

respostas 86 refletiam alguns lugares-comuns ao mesmo tempo que evidenciavam 

uma surpreendente defesa do respeito a esses povos.  

Na sequência, a primeira atividade apresentava duas figuras que retratavam os 

indígenas e que deviam ser analisadas pelos alunos através de uma série de 

perguntas: o quadro Primeira Missa do Brasil (Victor Meirelles, 1861) e uma foto de 

membros da etnia Yawanawá, do Acre (Sebastião Salgado). Recorreu-se à imagética 

a fim de cruzar formas distintas de interpretação textual, que podem e devem ir para 

além de textos verbais. A atividade, especialmente na aplicação presencial do Estágio 

IV, revelou uma boa compreensão dos alunos quanto ao modo como os indígenas 

são retratados. Os estudantes perceberam bem que uma imagem enfatizava a cultura 

portuguesa/europeia e sua religião cristã, enquanto a segunda imagem enfatizava as 

culturas autóctones; em outras palavras, os alunos perceberam que, na primeira 

imagem, os portugueses adotavam uma perspectiva de ensinar aos povos indígenas, 

enquanto a segunda imagem adotava uma perspectiva de valorizar a cultura desses 

povos. Por fim, além de marcar interpretações distintas para o contato das culturas 
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 europeia e indígena, a questão proporcionava espaço para comparação de 

temporalidades: os idos de 1500 versus os indígenas contemporâneos.  

Depois, apresentamos uma sequência de quatro textos de Daniel Munduruku 

(2009 e 2016) que aprofundam, pouco a pouco, uma reflexão sobre os modos 

tradicionais indígenas de transmissão de saberes: O começo de tudo, Esta terra tinha 

dono, Educação e valores humanos e Educação e arte. Nesse trabalho, equilibramos 

questões relativas aos gêneros textuais, às categorias narrativas, ao uso das classes 

gramaticais e questões relativas às interpretações indígenas para sua história, seu 

modo de lidar com a temporalidade e, especialmente, sua relação com o homem 

branco civilizado. Este último ponto é central, pois um de nossos objetivos específicos 

era justamente traçar comparações entre culturas. Procuramos evidenciar os 

aspectos que nos assemelham aos povos indígenas (por paralelismos ou heranças 

culturais) ou que nos distinguem e centralizamos a discussão, especialmente na 

educação – afinal de contas, quem mais pode ser especialista em educação senão 

os alunos? As reflexões apontavam para uma abordagem crítica aos métodos 

ocidentais de ensino e para uma revalorização dos modos indígenas de transmissão 

do saber.  

Já a última parte da atividade se valeu da poesia de e sobre os povos nativos: o 

poema Índio e Tradição, do indígena Tiago Hakiy, e o poema O tupi que você fala, de 

Claudio Fragata. Este autor não é indígena, mas sua produção lírica revela aspectos 

relevantes para nossa abordagem e, mais importante ainda, deferentes e respeitosos 

face às culturas indígenas, por isso consideramos pertinente trazê-lo para a atividade. 

Nesse momento, as questões foram mais interpretativas e procuraram discutir a 

relação entre temporalidades: ao tratar da relação com a tradição, vinculamos o 

passado indígena ao presente daquele que escreve e ao futuro que se anuncia para 

esses povos; já ao tratar do léxico tupi herdado no português, abrimos espaço para 

pensar as continuidades entre distintas culturas, assim chegando à compreensão, 

junto aos alunos, de que não apenas influenciamos os modos indígenas de vida, mas 

estes também nos influencia(ra)m.  

A execução dessa primeira atividade envolveu dinâmicas opostas: no Estágio II 

(primeiro semestre de 2021), a pandemia obrigou a realização remota das tarefas, ao 

passo que, no Estágio IV (primeiro semestre de 2022), o ensino já estava totalmente 

presencial. Enquanto a segunda atividade, que veremos a seguir, foi aplicada na 

mesma turma do Estágio II, aqui temos uma atividade idêntica aplicada a turmas 
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 distintas de mesma seriação. As reflexões que isso propiciou caminham sempre em 

um mesmo sentido: a pandemia atrapalhou parte de nossa trilha pedagógica, seja 

pela distância física que gerou pouco envolvimento dos alunos, seja pela presença 

física desinteressada e/ou defasada que foi complicada por uma greve inesperada. 

De fato, a segunda aplicação da atividade, em 2022, foi interrompida por uma greve, 

o que permitiu a execução um tanto apressada da primeira parte da atividade antes 

que não pudéssemos colher dados comparativos.  

Em todo caso, as dinâmicas opostas confirmaram que, apesar das dificuldades 

do engajamento no ensino presencial, este é incomparavelmente mais produtivo para 

o processo de ensino-aprendizagem do que o ensino remoto, no qual o atendimento 

aos alunos foi limitado. A primeira parte da atividade, especialmente, foi respondida 

com mais disposição por parte dos alunos nas duas dinâmicas de ensino: no remoto, 

os alunos podem ter sido motivados pelo início mais imagético; no presencial, além 

do motivo anterior, conta o debate em sala que propiciou novas respostas por parte 

dos alunos. Já as partes subsequentes foram comprometidas pelo desinteresse e 

pela greve: revelaram uma execução parcial e desatenta. O fato de contarem com 

textos um tanto maiores certamente contribuiu para a incompletude das respostas. 

Na última parte, executada apenas nas turmas remotas, quase não houve respostas, 

talvez por lidar com textos em verso – e é sabida a resistência que muitas pessoas, 

inclusive alunos, possuem com a poesia.  

Quanto à segunda atividade, centrou-se não em textos seletos como a primeira, 

mas na leitura ampla do livro O Povo Pataxó e suas histórias. A obra, de autoria 

coletiva de uma dezena de membros da etnia Pataxó, foi escolhida, em primeiro lugar, 

pela sua 88 temática, e, em segundo lugar, por estar disponível em grande quantidade 

na biblioteca escolar. A dinâmica implicava os alunos tomarem o livro emprestado 

durante uma quinzena, realizarem sua leitura, responderem à atividade no Caderno 

de Atividades semanal e, depois, devolverem livro e caderno à escola para correção. 

Essa dinâmica se devia ao fato de o ensino ainda estar se desenvolvendo de maneira 

híbrida devido à pandemia. Se, por um lado, proporcionou a impressão colorida de 

atividades mais atrativas, por outro lado houve baixo engajamento dos estudantes 

remotos, os quais mal responderam ou responderam mal às questões propostas. O 

principal envolvimento foi dos estudantes presenciais, que confirmaram dificuldades 

após longo período distantes da escola. Não foi possível verificar o desempenho da 
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 atividade com uma turma inteiramente presencial, pois ela só teve essa única 

aplicação híbrida com dados bastante variados.  

A atividade foi desenvolvida em três momentos. Um primeiro momento 

diagnóstico de Atividade pré-leitura trazia questões de V ou F com clichês sobre os 

povos indígenas e pedia que os alunos comentassem outros clichês que já ouviram, 

além de aguçar sua curiosidade com um quiz pequeno sobre os indígenas. As 

respostas dos alunos confirmaram alguns dos clichês. Um segundo momento, 

Atividade durante a leitura, tinha o objetivo mais tradicional escolar de auferir a leitura, 

por isso solicitava o preenchimento de dados básicos do livro, trazia questões 

relativas às categorias narrativas e solicitava interações com um mapa do Brasil. Esse 

segundo momento evidenciou inúmeras dificuldades dos alunos, que não souberam 

identificar informações básicas da obra e, em boa parte, não relacionavam as 

descrições da obra às siglas dos estados no mapa brasileiro. Novamente, a 

defasagem pandêmica já se fazia sentir, o que evidenciou que mesmo atividades 

consideradas “bancárias” eram algo difícil naquela altura.  

O terceiro momento, mais longo que os anteriores, abarcava uma Atividade Pós-

leitura e explorava a interpretação dos alunos sobre alguns textos do livro. Discutimos 

a importância das lendas na explicação do mundo para o indígena; a centralidade do 

calendário, que informava a visão de mundo do povo que o elaborou; a 

intertextualidade pela paródia como contraponto à perspectiva europeia; e o problema 

de como nomear o momento do contato inicial entre portugueses e indígenas 

(“descobrimento”, “invasão”, “chegada”, “sequestro” etc). Por serem questões mais 

exigentes ainda que as do segundo momento, novamente os alunos revelaram 

dificuldades e foi aqui que percebemos que muitos efetivamente não leram a obra ou 

leram trechos curtos. Isso se confirmou nas discussões orais em sala de aula, quando 

alguns alunos que leram comentavam trechos que lhes chamaram a atenção, 

enquanto outros alunos, mais desinteressados, apenas repetiam por obrigação o que 

seus colegas que leram disseram.  

Assim sendo, o balanço final da atividade foi mais básico do que imaginávamos: 

é preciso incentivar a leitura antes de tudo. As atividades, em possíveis futuras 

aplicações, devem abarcar momentos de leitura conjunta em sala, haja vista que a 

resolução em casa, imposta pela dinâmica pandêmica, revelou-se pouco frutífera para 

a maioria dos alunos.  
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 Considerações finais  

Em síntese, o impacto da pandemia foi central no modo como os alunos lidaram 

com as atividades propostas. As atividades foram elaboradas pensando no nível de 

alunos de 6º ano, contudo a pandemia impôs a esses alunos uma compreensão crítica 

bastante aquém do que se esperaria de alunos dessa faixa etária. Ademais, as 

atividades foram impactadas pelas distintas dinâmicas de execução: online, híbrida 

e, finalmente, presencial. Quanto maior distância física dos alunos havia, maiores 

eram as dificuldades reveladas na realização das tarefas e menores eram o 

engajamento e as devoluções das atividades. Esse fato nos levou a uma 

compreensão não prevista quando da gênese do projeto: a noção de que a 

transdisciplinaridade é viável e central para repensar os currículos escolares, mas só 

é possível se houver intermediação pedagógica docente. O professor não pode ser 

descartado e nem mesmo minorado no processo educacional, senão não há atividade 

que se desenvolva, nem mesmo as mais lúdicas e divertidas.  

Além dessa compreensão, consideramos que os propósitos do projeto foram 

atendidos: conseguimos, por meio de distintas atividades, atender às demandas 

legais e curriculares relativas à abordagem dos indígenas em sala de aula; 

desenvolvemos, em nossa investigação e junto aos alunos, reflexões importantes 

sobre os modos de vida indígenas e sobre nossa sociedade em comparação com a 

desses povos; e, no decorrer do trabalho pedagógico, certamente sopesamos pontos 

positivos e negativos, estes ampliados pela pandemia, o que confirma uma 

perspectiva de pesquisa-ação: o estágio como espaço de investigação teórica 

indissociavelmente conectada à prática educacional.  

Nossa percepção final é que a transdisciplinaridade é um processo e uma busca 

constantes, uma lógica pedagógica em plena evolução a qual não alcançamos – e já 

sabíamos que não alcançaríamos como tal. Como eterno Norte escolar, ela deve 

influenciar nossas práticas e se fazer sentir até mesmo quando o retorno dos alunos 

não desvela o interesse ou o preparo intelectual esperado. Não é a simplificação 

compartimentalizada que os fará compreender os conteúdos e apreender habilidades 

curriculares; é a compreensão transdisciplinar, que faz sentido para eles em suas 

vidas, que gerará envolvimento e propiciará uma outra compreensão de si, do mundo 

que os cerca e da História que professores e alunos escrevem em sala de aula. Os 

professores, nesse momento, são intermediários essenciais para o êxito das 

investigações pedagógicas e, claro, para o aprendizado dos alunos.  
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Estudo Dirigido de História: a conciliação entre sala de aula, rotina 

de estudos e internet 

 

Laura Macêdo da Silva Azevedo 

Orientadora: Profª Drª Eliesse Scaramal 

 

Introdução  

Aprender História nos ajuda a conhecer os caminhos que levaram às mudanças 

históricas na sociedade. Com isso, segundo Peter Lee (2011), a aprendizagem 

histórica mostra a diferença entre o passado prático e a História, a qual é racional e 

pode ser ensinada e aprendida. Rüsen (2019) nos diz que para se ensinar e aprender 

história é preciso que tenhamos uma estreiteza com os métodos e os conteúdos 

específicos do pensamento histórico. Para tanto, a busca por novas alternativas 

didáticas que reconfiguram a relação entre aluno e professor, valorizando a 

participação ativa do estudante no processo de ensino e aprendizagem, são os novos 

desafios dos educadores em contraposição ao chamado “ensino tradicional” das 

aulas expositivas.  

Nesse sentido, o Estudo Dirigido é apresentado como uma possibilidade de 

reconfiguração da sala de aula, embasado em metodologias ativas que fomentem a 

autonomia dos estudantes. Desenvolver um processo de aprendizado que leve em 

consideração as bagagens individuais de cada aluno sem que dispense o trabalho 

metódico de organização de rotina de estudos é o principal desafio desse projeto.  

A conciliação entre sala de aula, rotina de estudos e internet partirá do ofício do 

professor, que assumirá uma postura de mediador e curador, propondo ações 

facilitadoras e encaminhando os estudantes para que saibam consumir, produzir e 

reproduzir conteúdos que agreguem valor no ensino de história e na consolidação do 

aprendizado deles e de seus colegas.  

 

Metodologias 

O Estudo Dirigido parte de um trabalho desenvolvido no Colégio Integrado Jaó, 

em Goiânia, e, para tanto, foi necessária uma análise das características gerais da 
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 instituição, principalmente no que diz respeito ao espaço e horário em que as 

atividades são desenvolvidas.  

Para introduzir as discussões acerca do uso das metodologias ativas, primeiro 

discorremos na teoria piagetiana de desenvolvimento psicomotor, localizando os 

estudantes num processo de transição para as operações lógico-formais e analisando 

seu comportamento no Estudo Dirigido, buscando aproximações entre a proposta 

escolar e as necessidades psicoeducacionais desses alunos.  

A partir de Vygotsky e da teoria da zona de desenvolvimento proximal, 

analisamos a capacidade de evolução do estudante a partir da mediação do professor 

perante as atividades propostas, além de compreender a necessidade de valorização 

da carga individual para a construção de uma sala de aula inclusiva.  

O projeto do Estudo Dirigido foi desenvolvido mediante duas metodologias 

ativas, a sala de aula invertida e a aprendizagem entre pares. Diante disso, foi 

analisado o contexto em que tais métodos foram criados e também observada a sua 

possibilidade de adaptação para a educação básica, dispondo de possibilidades para 

sua aplicação em sala de aula.  

Tendo o uso da internet como fonte de pesquisa nesse projeto, foi apresentada 

a Educação Midiática como uma metodologia de formação, com o objetivo de 

propiciar um olhar crítico para os conteúdos digitais produzidos no ciberespaço.  

Ainda sobre a internet, apresento suas principais questões quanto à 

simultaneidade de informações e ao seu rápido acesso, sendo justificadas pela 

História Pública e pela História Digital, a qual vai ser resgatada para argumentar sobre 

os desafios de se utilizarem fontes de pesquisa digitais.  

Por fim, a partir do conceito de Historiador Digital proposto por Serge Noiret, 

traçamos ligações entre o trabalho do professor mediador com o trabalho do 

historiador curador, dispondo a ideia de que o professor de História exerce a função 

de curador no momento em que media para que os estudantes consumam conteúdos 

de caráter significativo para a pesquisa histórica e para o seu processo de 

aprendizagem no Estudo Dirigido.  

 

O que é o Estudo Dirigido? 

Essa proposta do Estudo Dirigido foi uma ideia desenvolvida pela Alice 

Education, empresa de gestão de contaturno, afim de proporcionar uma rotina integral 

para os estudantes de 6° e 7° ano do Colégio Integrado Jaó. Todos os dias, das 14h20 
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 às 16h10, esses alunos possuem duas aulas, sendo cada uma de uma disciplina da 

educação básica: História, Geografia, Matemática, Português e Ciência. A proposta é 

desenvolver o hábito da rotina de estudos nos alunos, tendo uma sala de aula que 

não possui o modelo tradicional e nela serão desenvolvidas algumas metodologias 

ativas, como sala de aula invertida, aprendizagem entre pares e storytelling.  

Para efetivação desse modelo educacional, a escola utiliza o sistema de 

módulos, que consiste em cadernos de exercícios com conteúdos programados ao 

livro didático (alinhado à BNCC), sendo as atividades divididas semanalmente, com 

cerca de sete exercícios para cada disciplina. Esse módulo é entregue toda segunda-

feira, e em toda quarta-feira os estudantes fazem uma avaliação com o conteúdo 

trabalhado no material. Essa metodologia escolar faz com que os alunos, de certo 

modo, assumam uma rotina disciplinada de produção. Para o Estudo Dirigido, o 

material é fundamental para a proposta de rotina de estudos, pois já possui todo um 

conteúdo programado que auxilia na proposta de desenvolver o hábito; a diferença é 

que, para esse programa, os estudantes possuem professores mediadores para guiá-

los, evitando que existam possíveis erros no desenvolvimento desse processo.  

 

Promoção da autonomia através de metodologias ativas: sala de aula invertida 

e aprendizagem entre pares  

Antes de desenvolver a discussão acerca do uso das metodologias ativas, é 

relevante que haja um levantamento acerca da teoria da psicologia da educação, 

principalmente no que dizem Piaget e Vygotsky sobre o processo de desenvolvimento 

psicoeducacional dos estudantes, que nos indica caminhos coerentes para a 

aplicação de tais métodos. Assim que o Estudo Dirigido foi implementado, surgiu nos 

professores a dificuldade de identificar o problema na aplicação das metodologias que 

falhavam, além da complexidade em analisar as fases do aprendizado em que os 

alunos estavam.  

Antes da inserção, os professores passavam por muitas dificuldades ao 

escolherem uma metodologia para aplicar os conteúdos e atividades, o que levou a 

uma certa frustração devido ao fato de nada funcionar, a tentativa de sempre utilizar 

uma metodologia ativa ia por água a baixo e, para não perder o trabalho já feito 

anteriormente, acabavam optando pelo uso da tradição: escolhiam apenas um modo 

de aplicação e esse servia para todos. Notamos que, na maioria das turmas, a 

rejeição dos alunos quanto a “novidade” metodológica vinha de um ensino primário 
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 estritamente tradicional, onde eles foram condicionados a exercerem as atividades, e 

não a desenvolverem um pensamento crítico para elaborar uma resposta ou compor 

um discurso para um debate. Era necessária uma transformação, e isso deveria 

começar pelos educadores; precisávamos nos capacitar para compreender o porquê 

dessas diferenças.  

Hoje, compreendemos a necessidade de entender a sala de aula como um 

campo cheio de possibilidades, pois cada aluno traz consigo a sua bagagem pessoal 

e a valorização da sua singularidade assegura um processo de aprendizagem focado 

no desenvolvimento da sua autonomia, que vai resultar na constituição de um 

indivíduo livre e com pensamento crítico. Foi oportuno entender que, para consolidar 

esse processo, é necessário que saibamos aglutinar as disciplinas com a pedagogia 

para que se desenvolva uma formação psicopedagógica que auxilie no entendimento 

do processo de aprendizado dos educandos – cada aluno está presente em uma fase, 

não é proveitoso tentar aplicar um método que seja universal sendo que existem 

condições características que podem prejudicar quem não se adequa a ele.  

Atualmente, trabalhando com adolescentes do ensino secundário (6° e 7° ano) 

que possuem aproximadamente 11 a 12 anos, embasada nos estudos de Piaget, 

consigo categorizá-los num estágio de desenvolvimento de operações lógico-formais. 

O curioso é que, mesmo a teoria indicando que é esse o estágio em que pré-

adolescentes dessa idade se encontram, noto que alguns alunos ainda estão num 

processo de migração do estágio de operações concretas para as lógicas-formais, 

eles possuem dificuldades em propor soluções sozinhos. No caso da História, fica 

evidente esse comportamento em desenvolvimento a partir do momento em que o 

estudante não consegue filtrar o conteúdo para desenvolver uma resposta de forma 

autônoma, ele sempre pede para que o professor dite a resposta pronta. Agora, tendo 

estudado a teoria piagetiana, entendi que ele está passando por um processo e que, 

ao invés de depositar meu conhecimento nele, devo incentivá-lo a exercitar o hábito 

de resolver as questões de forma autônoma, consolidando um aprendizado 

verdadeiramente efetivo.  

Nesse projeto, no Estudo Dirigido, temos como base principal o 

desenvolvimento da autonomia dos estudantes mediante a construção de uma rotina 

de estudos pautada em metodologias ativas, como a sala de aula invertida e a 

aprendizagem entre pares. Nesse contexto, podemos analisar o progresso no 

desenvolvimento cognitivo deles e propor novas possibilidades para que isso seja 
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 efetivado. A partir dos estudos acerca de Vygotsky, pude adquirir um novo olhar para 

esse processo de aprendizagem. Agora, entendo que esse processo começa muito 

antes dessas crianças chegarem à sala de aula, ou seja, qualquer que seja a atividade 

proposta naquele ambiente, esses indivíduos já terão uma carga individual, uma 

história prévia construída. Com isso, entende-se que esse aprendizado prévio é 

distinto do aprendizado escolar, que é voltado para a assimilação de fundamentos 

advindos do conhecimento científico. Agora, sabendo disso, procuro desenvolver uma 

ação para que esses dois tipos de aprendizado sejam alinhados, sempre levando em 

consideração o nível de desenvolvimento da criança. A ação parte da construção de 

uma sala de aula a partir das necessidades dos estudantes, podendo ser aplicada 

através da sala de aula invertida, que foi desenvolvida em 2007 como modelo 

pedagógico pelos professores universitários Jonathan Bergmann e Aaron Sams. 

Nessa metodologia, o professor está presente apenas como mediador e responsável 

pelo feedback acerca dos trabalhos desenvolvidos no ambiente, o foco é se atentar à 

carga individual de cada aluno e, mediante suas experiências, promover um 

aprendizado exclusivo para ele.  

No Estudo Dirigido, pode-se aproximar mais do que é entendido como 

desenvolvimento proximal. Nele, podemos analisar a capacidade de evolução do 

estudante a partir da mediação do professor; trata-se da resposta aos estímulos, de 

como ele irá constituir essa ação – levando em consideração a sua carga individual – 

junto à intervenção de alguém. Em sala, estou em constante intervenção na ação de 

meus alunos, e faço isso por intermédio das metodologias ativas, sempre os 

incentivando a melhorarem a sua capacidade de organização e compreensão do 

conteúdo de História. Aqui, no que Vygotsky chamará de zona de desenvolvimento 

proximal, podemos observar que o desenvolvimento do estudante e o seu processo 

de aprendizado não se separam, são interdependentes, possuindo resultados 

emergentes em certas situações, utilizando a carga pessoal para beneficiar um 

processo de aprendizagem colaborativa. Em sala, trabalho com a aprendizagem entre 

pares, e nela, posso observar muitos estudantes utilizando os seus bens culturais a 

favor do desenvolvimento das atividades propostas, gerando interação entre os 

colegas e consolidando seu aprendizado. Desenvolvida nos anos 90 na Universidade 

de Harvard, a aprendizagem entre pares tinha como objetivo inicial auxiliar na 

aprendizagem dos estudantes do curso de Física por meio de um aplicativo de 

questões, onde os estudantes se organizavam em duplas para resolverem os 
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 problemas. Evidentemente, a metodologia foi readaptada para o ensino básico e, no 

Estudo Dirigido, é utilizada como meio para promover a interação entre os alunos 

durante o processo de estudo, sendo o professor um mediador de situações 

facilitadoras.  

Para Vygostky, a resolução de uma boa aprendizagem e de um bom ensino 

deriva de uma mudança das condições do desenvolvimento, que não só advém de 

conhecimentos científicos da escola. O papel do professor mediador aqui é dispor um 

olhar sensível as individualidades, para que saiba interligar essas duas formas de 

desenvolvimento e, assim, propor um melhor aprendizado aos alunos.  

 

Educação Midiática: caminhos para a aprendizagem histórica a partir da 

internet  

A pesquisa na internet é uma das possibilidades de fonte de pesquisa que os 

estudantes utilizam no Estudo Dirigido. Porém, tem-se que esse ciberespaço, muitas 

das vezes, é um local oportuno para desinformação e demais perigos das redes, 

principalmente no que diz respeito a adolescentes na faixa etária em que eles se 

encontram, dos 11 a 12 anos. É dentro dessa perspectiva que a Educação Midiática 

trabalha, faz-se necessário um processo educacional para formar estes cidadãos para 

que os mesmos saibam se portar na internet, consumindo e produzindo conteúdos 

que agreguem valor ao cotidiano deles.  

Isto posto, a educação midiática é um “conjunto de habilidades para acessar, 

analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional e midiático em 

todos os seus formatos — dos impressos aos digitais” (EDUCAMÍDIA, 2019). Ela se 

faz útil na formação de indivíduos que desenvolvem habilidades acerca de uma leitura 

crítica, uma escrita com responsabilidade e uma participação ativa nesse espaço 

virtual, que muitas vezes dispõe de diversas possibilidades de organização social e 

política. O objetivo ao alinhar a Educação Midiática com as metodologias ativas 

trabalhadas em sala de aula é proporcionar uma autonomia integral para esse 

estudante, tanto na organização do seu tempo e método de estudo, quanto na análise 

das fontes que ele utilizará para construir esse aprendizado.  

Baseada na Educação Midiática, o processo de aprendizagem precisa estar em 

concordância com o universo virtual, visto que, esses estudantes podem ser 

categorizados como nativos digitais, tendo em vista o fato de já terem nascido em um 

mundo onde a internet já fazia parte do cotidiano social. Trabalhar o ensinamento de 
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 um olhar crítico para a internet é o principal saber da Educação Midiática e, com isso, 

é de suma importância que os professores tenham o domínio dessas práticas em sala 

de aula. É nesse momento que o professor atua como um curador, uma ação para 

além da mediação; fica a cargo do professor historiador digital a responsabilidade de 

auxiliar os estudantes em um trabalho de filtragem dos conteúdos, dando 

possibilidades para que eles saibam discernir entre as produções em massa e 

aquelas que possuem carácter significativo para a pesquisa histórica.  

 

O papel do Historiador Digital no aprendizado: ensino que foge à tradição  

Dada a importância da formação digital desses estudantes, é oportuno que 

façamos uma análise desse ciberespaço a partir da História Digital. Serge Noiret 

diferencia a História Digital da “tradicional” por meio de uma mudança analítica que 

necessita de uma reinterpretação dos métodos profissionais, da forma como se 

constrói o fazer histórico, isso se dá devido a utilização dos meios digitais como sendo 

único na História Digital, “A história digital requer reescrever e reinterpretar os 

métodos profissionais e dominar as novas práticas digitalizadas” (CLAVERT; 

NOIRET, 2013). Logo, se produz novos documentos e se faz necessária novas 

análises deles. No caso do Estudo Dirigido e da ação do professor em sala de aula, 

é fundamental que exista um trabalho de pesquisa historiográfica com esses 

conteúdos produzidos nas redes antes que eles cheguem ao domínio dos 

estudantes.  

A internet propicia um uso público da História, que consiste numa propagação 

das interpretações históricas para públicos diversos, ou seja, conteúdos produzidos 

para além dos historiadores e da academia, feitos a partir de determinadas indicações 

de esferas pública ou privada de ordem política, cultural, social etc., destacando sua 

característica democrática ao proporcionar um maior alcance desse material. Assim, 

se produz rapidamente e de forma indeterminada, levando ao chamado “infocalipse”, 

uma avalanche de informações e produções digitais. Desse modo, a atuação do 

professor passa a ser uma ação de curadoria, ele ficará responsável por analisar 

esses conteúdos produzidos na internet e ensinar esses estudantes a utilizá-los de 

forma responsável.  

Desse modo, Noiret explica que, o Historiador Digital, o qual trabalha com fontes 

digitais, precisa sempre estar atento para aquilo que é considerado ou não um 

documento histórico. O professor do Estudo Dirigido também assume a posição de 
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 um Historiador Digital, mediando para que eles tenham acesso a um conteúdo que 

tivesse compromisso com o saber histórico, garantindo o contato com uma 

informação verídica e de qualidade. 

 

Considerações finais  

Este trabalho partiu do alinhamento entre pesquisa científica no Estágio 

Supervisionado em História e a prática docente. O Estudo Dirigido de História 

proporcionou um perfeito ambiente para experimentação da aplicação de 

metodologias ativas e do estudo efetivo da ação do Historiador Digital mediante a 

aplicação da Educação Midiática. Diante disso, mostrou-se efetivo no objetivo de 

mostrar os resultados obtidos no desenvolvimento de um projeto de pesquisa em 

mídias sociais e aprendizagem histórica.  

Piaget e Vygotsky apontaram para a importância da construção de uma sala de 

aula inclusiva, onde o professor mediador possui a função de dispor um olhar sensível 

às individualidades, para que saiba interligar as bagagens individuais com o 

conhecimento escolar em desenvolvimento e, assim, propor um melhor aprendizado 

aos alunos. Através das metodologias ativas, no Estudo Dirigido os estudantes podem 

desenvolver sua autonomia em organizar sua rotina de estudos, além de conciliá-la 

ao auxílio aos colegas – por intermédio da aprendizagem entre pares – com a 

pesquisa na internet.  

Mesmo que cautelosa, a utilização da internet como aliada do professor se 

mostrou efetiva nesse processo. Com base nas diretrizes da Educação Midiática e 

dos estudos desenvolvidos pela História Digital, o educador assume o papel de 

mediador/curador, auxiliando esses estudantes e garantindo que os mesmos 

consumam e compartilhem informações de qualidade, tendo uma leitura e análise 

atenta ao que pode ser considerado válido para a aprendizagem histórica, bem como 

para a consolidação do seu aprendizado nesse projeto.  
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História da Educação a Distância no Brasil 

 

Lucas Augusto Gonçalo Dias 

Orientadora: Profª Drª Eliesse Scaramal 

 

A primeira lei sobre educação a distância no Brasil é datada de 1993; através 

dela se determina que as instituições de ensino que se interessarem por ofertar cursos 

de graduação a distância deverão ter autorização prévia do Ministério da Educação. 

Portanto, no Brasil já existe há bastante tempo instituições que ofertam cursos de 

graduação a distância. É evidente que existe uma série de pesquisadores que atuam 

na estruturação pedagógica desses cursos e também no desenvolvimento de 

tecnologias voltadas para a educação a distância.  

 

Covid no Brasil e Implicações  

A Crise sanitária que começou em 2020 e se estendeu até 2022 nos obrigou a 

abandonar o ambiente presencial de ensino às pressas, sem tempo de preparar os 

alunos, professores e as instituições para essa modalidade de ensino.  Apesar de 

algumas até possuírem sistemas de apoio digital, eles não foram exatamente 

pensados para a aplicação em massa de um dia para o outro, portanto houve uma 

série de problemas relativos às próprias ferramentas para gestão da  turma e 

aplicação das aulas à distância tanto por parte dos professores como dos  alunos.  

 

A diferença de Educação e Ensino  

O primeiro ponto principal seríamos determinar a principal diferença entre 

educação a distância e Ensino a distância; quando falamos sobre ensino estamos 

especificamente falando sobre uma via de conhecimento de mão única onde não 

existe troca e construção do conhecimento a partir do aperfeiçoamento e da prática. 

Ou seja, estamos falando especificamente da transmissão de informações, 

justamente o que foi perceptível durante o Ensino Remoto Emergencial, que foi 

baseado em transmitir informações para os alunos através de videochamadas e não 

exatamente uma metodologia pedagógica que construirá com o aluno o 

conhecimento.  
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 Portanto não podemos classificar o Ensino Remoto Emergencial como um 

modelo de educação a distância, uma vez que nem mesmo os professores receberam 

um treinamento específico para estruturar suas aulas através de uma metodologia, 

mas sim foram orientados a transmitir o mesmo conteúdo e informações através 

somente de um novo formato.  

O principal ponto então é mostrar que existe uma metodologia pedagógica há 

muito tempo sendo desenvolvida focada na Educação a Distância, que essa sim 

envolve profissionais da educação capacitados, com ferramentas como softwares e 

sistemas de gestão de sala de aula específicos para sua finalidade e visando a 

construção do conhecimento de forma prática mesmo a distância e não somente 

baseado na transmissão de informações.  

 

A experiência dos alunos  

Através da experiência de estágio também foi possível coletar a experiência dos 

alunos em relação ao Ensino Remoto, tanto na discussão presencial realizada na 

escola com os alunos diretamente, mas também através de uma atividade 

assíncrona. Conseguimos aplicar um questionário focado principalmente na 

experiência do aluno para captarmos quais estavam sendo os pontos negativos e 

positivos da experiência remota.  

O que podemos concluir é que os alunos tiveram grande dificuldade na absorção 

de conteúdo através do Ensino a Distância, apesar de não entrarmos nos pormenores 

por serem questões objetivas podemos levantar algumas  hipóteses sobre as 

possíveis causas dessa dificuldade, mas outro levantamento interessante é que 

mesmo representando uma dificuldade vários alunos optaram  por estudar somente 

a distância caso fosse possível e alguns outros escolheram  um modelo híbrido de 

ensino.  

O que nos mostra que apesar das dificuldades relativas ao aprendizado em si, 

alguns alunos escolheram o Ensino a Distância pela facilidade de acesso ou pela não 

necessidade de deslocamento diário até escola.  

Foi possível também identificar, questionando os alunos, quais foram 

as ferramentas funcionais durante o ensino emergencial remoto. Vários 

apontaram que os formulários e os recursos multimídias utilizados foram 

fundamentais e também gostariam que esses recursos continuassem a ser utilizados 

no cotidiano.  



 
171 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

  

Conclusão  

Precisamos fazer um recorte bastante específico para mostrar as situações que 

o Ensino Remoto se torna viável, uma vez que é necessário um ambiente de estudo 

em casa que além de silêncio e espaço possua uma boa conexão com  internet, além 

de demandar um foco e maturidade do aluno bem superior do que  no ambiente 

escolar, uma vez que está nas mãos do aluno a possibilidade de  prestar ou não 

atenção no conteúdo que está sendo ali ofertado.   

Quando colocamos em contexto mais gerais do Brasil, o Ensino Remoto,  em 

vez de alcançar mais pessoas que não teriam possibilidade de deslocamento  diário 

até uma escola, acaba por segregar o ensino uma vez que demanda uma  série de 

necessidades como, por exemplo, uma boa internet e equipamentos 

que  simplesmente não é acessível ainda numa realidade geral brasileira; é claro 

que  quando colocamos contextos urbanos centrais, existe, sim, uma 

maior  possibilidade, mas quando colocamos o contexto geral brasileiro em cena, 

esse  modelo na verdade acaba por segregar.  

O que se precisa ser pontuado é que vão existir as situações específicas  que a 

educação a distância pode ser sim transformadora, quando pegamos  situações 

principalmente por exemplo o Ensino de Jovens e adultos em que você  tem uma 

grande parte dos alunos que estudam e trabalham, portanto têm jornada  dupla ou 

então situações em que pessoas trabalham em turnos de 12h; nesses  casos, 

principalmente a educação a distância pode ser uma solução e ser até a  única 

maneira viável que essa pessoa terá acesso a um curso superior, por  exemplo. 
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Educação construtivista: limites e possibilidades de sua aplicação 

no ensino de história 

 

Erica Feitosa Guimarães 

Orientadora: Profª Drª Eliesse Scaramal 

 

Introdução 

 A aquisição de conhecimento na contemporaneidade tem se tornado cada vez 

mais dinâmica, devido à crescente influência do digital no cotidiano. Cada vez mais, 

têm sido latentes as discussões sobre a forma tradicional de ensino nas escolas e as 

alternativas a ela. Como o professor de História pode, diante deste contexto, aplicar 

metodologias alternativas, onde o educando deixa o lugar de receptor passivo e se 

torna o agente principal de sua aprendizagem? Para entender o motivo de pensar 

essas alternativas, primeiro devemos entender como chegamos à tradição. 

 

A escola tradicional 

 Segundo Gauthier e Tardif (2010), o ofício de professor se originou com os 

sofistas na Grécia Antiga, a educação formal nessas sociedades escravocratas 

reproduzia a divisão de classes, transferindo valores dos homens “livres”. A escola, 

como instituição de ensino formal, seria um produto da Idade Média. Nas escolas 

medievais, a prática pedagógica era baseada na repetição e fixação de valores e 

interesses do clero e da nobreza. Na transição do feudalismo para o capitalismo, com 

a ascensão da burguesia, houve mudanças na estrutura de poder que influenciou as 

escolas, que passaram a transmitir os valores dos novos Estados em formação. 

 Na Idade Moderna, os renascentistas e iluministas são reconhecidos como os 

primeiros a se contraporem à educação tradicional.  Jean-Jaques Rousseau (1712-

1778) foi quem formulou a principal inovação da prática pedagógica, ao deslocar o 

centro do processo de aprendizagem do docente e dos conteúdos para as 

necessidades e interesses dos educandos. Segundo Edouard Claparède (1873-

1940), este feito pode ser considerado uma revolução pedagógica como a que 

Copérnico realizou na astronomia. 
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  Mesmo com essa revolução, a metodologia na escola tradicional ainda 

funciona como se o conhecimento humano possuísse um caráter cumulativo, que 

deve ser adquirido pelo indivíduo pela transmissão dos conhecimentos a ser realizada 

na instituição escolar (MIZUKAMI, 1986). O papel do indivíduo no processo de 

aprendizagem é basicamente de passividade, isso é muito pautado no conceito de 

"tábula rasa” defendido pelo filósofo John Locke (século XVII): “o ser humano nasce 

sem ideias e concepções inatas, sendo o ambiente responsável pelo registo dos seus 

comportamentos, pensamentos e sentimentos” (TAVARES et al. (2007) p. 37). Nesta 

perspectiva, o ensino se alicerça nas aulas expositivas do professor, que transfere o 

conhecimento para os alunos, limitando-se a serem arquivadores e organizadores de 

conteúdos, como enfatiza Mizukami (1986). A autora demonstra também que outros 

fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem são negligenciados, como 

os elementos da vida emocional ou afetiva do sujeito. 

 

O construtivismo 

Quando falamos de construtivismo, o principal autor que devemos citar é Piaget. 

Foi ele que iniciou as investigações no domínio do comportamento intelectual e 

cognitivo das crianças e dos adolescentes.  

Entende-se por construtivismo uma corrente de pensamento da psicologia 

educacional que, em linhas gerais, defende que um indivíduo é capaz de participar 

ativamente na construção do seu conhecimento e que a edificação deste está 

subjacente aos seus conhecimentos prévios e à relação entre o Homem e o meio 

(TAVARES et al, 2007). Segundo Piaget (TAVARES et al, 2007, p.15), “a vida 

psíquica desenvolve-se através das interações progressivas entre o sujeito e o meio”, 

desempenhando o Homem um papel ativo no processo de construção de 

conhecimento. 

Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, 

e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como 

algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, 

com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força 

de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, 

de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo nem 

consciência e, muito menos, pensamento (BECKER, 1993. p. 88). 
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 Desenvolvimento 

Uma educação que esteja centrada no educando, que considere seus 

conhecimentos prévios e priorize metodologias ativas se opõe ao modelo tradicional 

de ensino. Na década de 70, Paulo Freire faz uma crítica a este modelo educativo, 

denominando-o de concepção bancária da educação, afirmando que “[…] a educação 

torna-se um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador 

o depositante. […] [A] única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 

receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (1970, p. 58). 

Além disso, também temos o próprio currículo escolar que desestimula a 

participação integral dos alunos. Para Bourdieu e Passeron (1996) toda cultura 

escolar é arbitrária; segundo os autores, a escola é uma instituição social que 

favorece a ocultação da realidade das relações sociais, impondo a cultura dominante. 

Para os autores, a escola ignora as vivências por meio dos entornos sociais, e rejeita 

a ideia de que essas vivências específicas e diversas formalizam sentidos próprios 

em suas conexões com o outro na sala de aula. Haja vista essa cultura dominante 

que o currículo impõe, os estudantes que são integrantes da cultura popular não se 

sentem motivados para interagir. 

Contudo, o que é proposto para refletirmos aqui é como contornar as 

adversidades impostas por essa estrutura que impõe tantas violências simbólicas, 

como define Bourdieu, através da teoria construtivista iniciada por Piaget, e 

desenvolvida depois por diversos autores. É válido ressaltar que o construtivismo não 

é por si só uma metodologia, ele deve ser a teoria que orienta a postura e as 

metodologias possíveis do professor, nesse caso, de História, para a formulação das 

metodologias ativas para a sua prática pedagógica. 

Construtivismo não é um método. Construtivismo não é uma técnica. Veremos 

que esse novo paradigma de ensino na verdade não é exatamente uma metodologia 

e sim uma postura em relação à aquisição do conhecimento (LEÃO, 1999. p. 195). 

Um dos grandes desafios que se coloca aos sistemas de Ensino, em geral, é 

que estes não devem promover a formação de aprendizagens baseadas na repetição 

e na memorização, porque a sociedade valoriza cada vez mais a capacidade de 

selecionar e avaliar criticamente a informação disponível que permitem desenvolver 

dois aspectos essenciais: ser capaz de investigar e de inovar. É assim necessário que 

a escola se adapte às novas necessidades da sociedade e que o professor revele 

disponibilidade e abertura para aprender e adquirir novas competências em termos 
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 de domínio de modelos, de métodos e de recursos educativos, e que ao longo do 

exercício da sua prática letiva seja capaz de avaliar os bons e maus recursos 

educativos (MACHADO, 2010). Jonassen e Tessmer (1996 apud VALADARES & 

MOREIRA, 2009, p.95) referem que o aluno desde cedo deve ser responsabilizado e 

deve estar “consciente do seu papel nas aulas”, para que estejam envolvidos e 

construam ativamente a sua aprendizagem.   

Não obstante, Valadares & Moreira (2009) referem alguns requisitos que devem 

caracterizar o aluno quando este está inserido numa pedagogia construtivista. O 

aluno deve ser:  

a) ativo: "interage com o ambiente e os materiais de aprendizagem, quer na 

procura e estruturação da informação necessária […] nas explicações, textos de 

livros, fichas, o que lhe proporciona (aprendizagem por receção ativa) ” (idem);  

b) pesquisador: “significa que deverá ter uma atitude permanente de procura de 

saber. […] É bom que não se acomode à ideia que tudo o que não sabe terá de lhe 

ser fornecido por alguém”; “terá de ir à procura do conhecimento que necessita e não 

terá sempre um professor ao lado para lhe proporcionar conhecimento” (ibidem);  

c) reflexivo, ele deve pensar e refletir sobre aquilo que aprende, sobre a 

explicação dos professor e conversas com os colegas, pois, “um aluno só será 

adequadamente ativo e participativo na aula se for reflexivo” (ibidem). 

 O interacionismo proposto por Piaget pretende superar as concepções 

inatistas e comportamentalistas sobre como o homem adquire conhecimentos e 

condutas (LEÃO, 1999. p. 195), porém, sabe-se que sua prática na sala de aula é 

muito mais complicada. Encontramos diversas dificuldades na sua aplicação, Macedo 

(1994) alerta para o reconhecimento de que as dificuldades da aplicação pedagógica 

da obra de Piaget podem ser em razão de que, apesar de Piaget e a escola terem 

interesse comum pelo desenvolvimento da criança, seguem orientações diferentes 

para chegarem aos seus objetivos, que são teóricos para Piaget, e práticos para a 

escola. 

O propósito da escola é retirá-la de seu estado atual e conduzi-la, tão 

sistematicamente quanto possível, para um estado diferente. Se a criança é 

analfabeta, a escola cuida de torná-la alfabetizada. Se a criança não sabe fazer 

contas, a escola cuida de ensinar-lhe regras de cálculo. Em uma palavra, a escola, 

qualquer que seja seu método, está interessada no aprendizado da criança como um 

resultado de sua ação sobre ela (MACEDO, 1994. p.48). 
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 Nas últimas décadas, a escola sofreu várias modificações na forma como é 

estruturada, nos objetivos, nas finalidades que a orientam, pois é um erro continuar a 

pensar que ensinar se limita ao transmitir informação referente ao programa. Mais do 

que ensinar, a escola dos nossos dias tem como principais funções educar e formar 

indivíduos capazes de exercer a sua cidadania de forma consciente e com espírito 

crítico. De fato, há que abraçar novos caminhos que conduzam a um 

ensino/aprendizagem mais aliciante, motivador e frutuoso (MACHADO, 2010). O 

ensino da História aponta finalidades próprias, algumas das quais não podem ser 

adquiridas por outras disciplinas, visto que o seu ensino/aprendizagem integra um 

espaço singular para o desenvolvimento de capacidades a nível de comunicação, de 

observação, de análise, de sentido crítico e de imaginação fundamentais à formação 

de um cidadão (MACHADO, 2010, p. 46). 

A função da História na formação dos cidadãos abarca três etapas contínuas. 

Na primeira etapa, o aluno que aprende com entusiasmo fatos sucedidos no passado, 

tem o desejo de desenvolver a sua socialização e definir gradualmente a sua 

identidade histórica. Na segunda etapa, à medida que o aluno progride para um saber 

mais pormenorizado do real engrandece o campo da sua experiência, fortalecendo a 

sua capacidade de análise e valorização. Na fase mais adiantada deste 

desenvolvimento, a História torna-se educativa numa proporção mais abrangente, 

consentindo o desenvolvimento de uma atitude reflexiva, a aquisição de práticas de 

rigor e de análise fundamentais para um exercício mais consciente da cidadania 

(ROLDÃO, 1987 apud MACHADO, 2010, p. 47). 

Uma formação histórica para validar estas etapas e fomentar o progresso de 

competências deve renunciar à implementação dos métodos tradicionais e apoiar-se 

em métodos de ensino que fomentem o desenvolvimento da autonomia, da 

criatividade e o espírito de cooperação nos alunos. O estudo da História facilita a 

inclusão do aluno na sociedade através do confronto com as problemáticas reais da 

comunidade onde o aluno está inserido, assim como o desenvolvimento de valores 

pessoais, mormente atitudes de responsabilidade e de respeito pelo património 

cultural (MACHADO, 2010, p. 47). 

A adoção de metodologias e experiências ligadas à aprendizagem construtiva 

no campo da História não impossibilita que se estudem os acontecimentos e épocas 

mais importantes do nosso passado. Em justaposição da memorização das antigas 

cronologias, o professor deve procurar fazer compreender aos alunos a organização 
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 dos fatos no tempo, auxiliando o estudo da História com referências temporais a 

períodos importantes e pela localização dos acontecimentos no tempo uns em relação 

aos outros (MACHADO, 2010, p. 47). 

A disciplina de História, como refere Barca (2004), deve proporcionar aos alunos 

a prática de edificar, com base na evidência constantemente analisada, as suas 

próprias ideias sobre a realidade. Na perspectiva construtivista deve-se privilegiar a 

aula-oficina (a execução da aula oficina engloba a realização de trabalho de pares 

e/ou trabalho de grupo) que inclua um agregado de atividades conducentes à 

investigação, que abarque o trabalhar com fontes primárias e secundárias, que 

contenha períodos de reflexão, discussão e momentos de síntese. A adoção destas 

metodologias em sala de aula devido à sua grande centralização na interpretação de 

fontes permite aos alunos selecionar e comparar dados, formular hipóteses e 

conclusões (MACHADO, 2010, p. 48). 

Neste processo ao professor, como detentor privilegiado do saber, compete 

conhecer as ideias prévias dos alunos sobre cada tema em estudo, estimular o conflito 

cognitivo com situações motivadoras; promover a elaboração conceitual progressiva 

através de uma multiplicidade de estratégias assentes na atividade dos alunos, 

respeitando a metodologia própria do trabalho histórico e instituindo questões 

problematizadoras que desafiem o aluno a ir mais longe na sua reedificação do 

passado (BARCA, 1995). Ao discente compete o papel de reedificar progressiva e 

significativamente uma rede hierárquica de conceitos próprios do conhecimento 

histórico, bem como competências de comunicação que lhe são próprias 

(GONZÁLEZ, 1996).  

Barca e González reafirmam o papel do professor como mediador, que deve 

buscar alcançar em sua prática pedagógica, a consciência histórica do aluno, para 

que eles desempenhem da melhor forma possível os seus papéis como cidadãos. 

Para atingir esses objetivos, é essencial que haja um processo de ensino-

aprendizagem onde a o professor com a disciplina consiga “formar homens capazes 

de situar-se, em pleno conhecimento de causa, no seu justo lugar na dupla rede de 

gerações que os fizeram tais como são e das regiões do globo que os rodeiam, 

pressionam, concorrem ou secundam aquela em que vivem” (FEBVRE, 1977, p. 96).   

Um dos caminhos a serem trilhados, para que o ensino de História seja mais 

eficaz e interessante, é oportunizar ao aluno o contato com documentos de diferentes 

épocas, com textos produzidos por autores especializados, a leitura e interpretação 
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 de obras literárias, pinturas, gravuras, textos jornalísticos que tenham sintonia com os 

conteúdos enfocados. O contato com filmes, jornais, revistas e músicas, com certeza, 

darão uma valiosa contribuição (ROCHA, 2003). Para Padilha (2004, p. 117), “o 

currículo não deve ser restringido à lista de conteúdos e disciplinas a serem 

ensinadas, aprendidas, e sim deve se situar para além de seu caráter prescritivo. 

Assim remetê-lo-emos a tudo que se passa na escola”. 

O construtivismo enquanto solução para o caos reinante na educação é discurso 

praticamente unânime, mas que extramuros das discussões teóricas têm se 

convertido em método a ser apropriado sem mais. As ideias de Piaget foram tomadas 

como oposição àquelas vigentes no ensino tradicional, ou seja, como negação a 

determinados procedimentos pedagógicos, e por isso mesmo têm sido reduzidas a 

procedimentos alternativos sem o aprofundamento devido em seu substrato teórico. 

Este fato é preocupante já que os objetivos educacionais postulados pelos 

construtivistas visam justamente a crítica de um pensar apenas reprodutor e, portanto, 

não criativo (BATISTA, 2000. p. 194). 

Adorno é muito feliz ao problematizar a necessidade escolar e sua inerente 

repressão à liberdade e à formação intelectual. Ao pensar sobre as administrações 

escolares, aponta para a corriqueira hostilidade que impõem ao trabalho científico dos 

professores, devolvendo-os constantemente à terra (BATISTA, 2000. p. 184-185). 

Para Adorno (ADORNO & HORKHEIMER 1971, p. 97), cultura e administração, por 

mais que estejam coisificadas, expressando o mundo totalmente administrado, 

sempre se remetem ao sujeito vivente que, fazendo uso da sua consciência 

espontânea ainda não aprisionada por inteiro, pode transformar o funcionamento das 

instituições. Se quem silencia o discurso da educação, instituindo o discurso sobre a 

educação, é a administração, resta a este “sujeito sobrevivente” (professores e 

estudantes) fazer ouvir a sua voz (CHAUÍ 1979, pp. 27-29). 

Consideramos que, sem sombra de dúvidas, a Teoria Crítica, em particular as 

ideias de Adorno, tem muito a contribuir para a psicologia do desenvolvimento e à 

pedagogia por ela inspirada. O objetivo principal desta articulação é uma educação 

emancipatória, cujo projeto encontra-se limitado pelas condições objetivas. Isso não 

inviabiliza sua formulação e tentativas de concretização, tendo em vista que a 

educação ainda permanece como possibilidade de se opor à barbárie. Adorno vincula 

a educação necessariamente à emancipação como seu objetivo por excelência 

(BATISTA, 2000. p. 198). 
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Considerações finais 

 Tendo em vista a prática pedagógica que foi possível nos Estágios 

Supervisionados, que foram feitos durante a pandemia da Covid 19, mais do que 

nunca foi enfrentada uma somatização imensa de limitações. O único contato 

presencial que pude ter com os alunos foi para a regência do Estágio Supervisionado 

IV, no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - Unidade Waldemar Mundim. 

Entretanto, na minha formação complementar no Colégio Integrado, pude ter contato 

direto com os alunos, onde grande parte do presente trabalho pôde ser analisada. 

 É perceptível o desinteresse da maioria dos alunos quando se trata da 

metodologia expositiva, a concepção bancária da educação já ficou para trás, é 

preciso traçar novos caminhos. Os alunos interagem muito mais quando levamos em 

consideração os conhecimentos prévios deles, e conseguimos inserir características 

das aulas oficinas nas aulas expositivas que pede o currículo. 

 É gritante a diferença entre escolas públicas e privadas, e até mesmo a 

diferença do interesse dos alunos de acordo com o turno que eles estudam, haja vista 

que os alunos do noturno muitas vezes trabalham pela tarde. O professor precisa ser 

muito sábio e sensível para saber lidar com todas as adversidades que a realidade 

do nosso país impõe. Precisamos nos aprofundar nas teorias construtivistas para 

sermos orientados por elas, e quem sabe assim, poder propor metodologias ativas 

para serem implementadas de maneira real nas escolas.  

Cabe principalmente aos professores a responsabilidade de ter um olhar crítico 

sobre os currículos escolares e trazerem para o currículo real questões capazes de 

transformar e modificar a aprendizagem e a realidade dos alunos. É necessário que 

estabeleçam uma conexão dos conteúdos didáticos com o mundo real dos alunos, 

instituindo um currículo mais dinâmico, flexível e inovador.  
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A relação entre as ideias prévias constituídas na esfera pública 

com as narrativas produzidas em sala de aula com base na 

Educação Histórica 

 

Rayane Barbosa Santos 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

O estudo é parte de um trabalho de campo, dividido em quatro estágios, durante 

o curso de licenciatura em História, na perspectiva de ensino e pesquisa na sala de 

aula. Desta forma, o artigo pretende investigar a relação entre as ideias prévias dos 

alunos constituídas na esfera pública, com as narrativas realizadas em sala de aula 

com base na teoria e metodologia da Educação Histórica.  

O conceito de ideias prévias é apontado por Isabel Barca, no projeto de aula 

oficina, em que o professor deve assumir o papel de investigador social, que busca 

compreender o mundo conceitual dos alunos, para que ele possa “alterar” de forma 

positiva essas ideias. A autora deixa claro que é o aluno o próprio agente de sua 

formação, com ideias prévias e experiências diversas. Essas ideias históricas podem 

ser construídas no âmbito público, visto que Marta Rovai define a História Pública 

como a "representação popular do passado para uma gama de audiência", 

colaborando com a forma em que o público em geral compreende o passado. Além 

disso, o conceito de Esfera Pública demonstrado por Habermas (1984) é importante 

para se pensar em um espaço argumentativo com base na razão, com trocas de 

ideias e argumentos. Essa teoria se aproxima com a construção da narrativa, 

apontada por Rüsen, com a tipologia da consciência histórica, destacando a 

consciência genética, que parte da capacidade cognitiva de argumentação. As teorias 

de Rüsen se encontram na Educação Histórica, que propõe construir explicações 

históricas significativas, com base na epistemologia da História, em que a narrativa 

constitui parte essencial desse processo.  

Diante dos argumentos apresentados, a investigação se torna relevante, na 

contribuição da esfera pública na formação das ideias prévias dos alunos. Além disso, 

a teoria de Habermas sobre o princípio argumentativo com base na razão, no 
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 surgimento da Esfera Pública, estabelece uma aproximação com a construção da 

narrativa que pressupõe uma capacidade cognitiva de argumentação, apontado por 

Rüsen. Então, o objetivo do artigo é a relação entre as ideias tácitas adquiridas na 

esfera pública, com as narrativas produzidas em sala de aula, através do professor 

mediador, nos alicerces da Educação Histórica.  

 

Metodologia  

A pesquisa discute o conceito de Esfera Pública de Habermas (1984), no sentido 

de ser um âmbito de conversação e debate, encontrando diversas perspectivas e 

ideias, de amplo acesso, constituindo parte fundamental da História Pública, 

apresentado no trabalho de Marta Rovai. Esse espaço é parte da investigação, 

realizada nas observações, experiências e narrativas do trabalho de campo 

(estágios), para evidenciar as ideias prévias dos alunos e se elas foram constituídas 

na esfera pública.  

No segundo momento proponho uma comparação entre essas ideias tácitas e 

as produções de narrativas de alunos após a intervenção, visto que essas narrativas 

posteriores são construídas com base teórica e metodológica da Educação Histórica. 

Esse comparativo busca demonstrar o princípio da racionalidade apontada por 

Habermas e Rüsen, partindo da narrativa histórica. Além do professor como 

investigador social demonstrado por Isabel Barca.  

 

Parte teórica  

O conceito de Esfera Pública surgiu a partir da Habermas (1984), descrevendo 

ser um espaço de conversação da burguesia em bares, um local reconhecido pelas 

autoridades, que permitia a discussão com base na razão, trocas de argumentos, 

confrontos de ideias e opiniões. Esse espaço, do ponto de vista do autor, constitui 

uma mediação entre o Estado e a Sociedade, colocando em xeque o termo público, 

que dispõe do princípio da publicidade, que se define a partir da opinião pública aos 

elementos de informação que envolvem interesses de todos (MATTELART,1999, p. 

82 apud LOPEZ & QUADROS, 2015, p. 94).  

Kallás (2017) propõe um diálogo entre o conceito de Esfera pública e os Usos 

Públicos do Passado, definindo ser um local com grande circulação de interpretações 

históricas. A autora expõe em seu trabalho, que a teoria habermasiana foi importante 

para os historiados pensarem nesse espaço, e a polêmica se deu com o artigo 
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 publicado por Ernst Nolte em um jornal, no qual defendia a tese de que tanto o 

nazismo quanto o holocausto eram “cópia de bolchevismo”. Habermas denunciou 

essa prática que tentou normalizar o nazismo, e defendeu que o historiador não deve 

se submeter aos interesses do grande público, mas o uso público da história deve 

garantir explicações históricas que proporcionam uma consciência crítica das novas 

gerações (KALLÁS, 2017, p. 3). Essa defesa, nas palavras de Kallás, aponta para 

uma “função pedagógica” por meio dos usos públicos da história, aproximando com 

ideias de Adorno, sobre o enfrentamento do passado traumático. Jürgen Habermas, 

como foi apontado anteriormente, parte de um espaço público com trocas de 

argumentos com base na racionalidade. Esse “uso público da razão” é descrito por 

Immanuel Kant:  

 

como afirmou Kant, "entende por uso público de sua própria 
razão aquele que qualquer homem, enquanto estudioso, realiza 
diante de todo o mundo letrado”(p.147). O esclarecimento seria, para 
o filósofo prussiano, a “libertação do homem de sua imaturidade auto 
- importa”, ou seja, tornar - se capaz de empregar seu próprio 
entendimento, suas próprias ideias, sem orientação de outro (KANT, 
2012 apud KALLÁS 2017, p. 5).  

 

Porém, esse espaço com um potencial democrático com base na razão através 

da participação popular é revisto pelo mesmo autor, considerando as mudanças 

sociais, econômicas e políticas: “Meu diagnóstico de uma evolução linear de um 

público politicamente ativo a um público ‘privatista’, de uma ‘racionalização da cultural 

a um consumo da cultura’, é muito reducionista” (HABERMAS, 1999, p. 28 apud 

LOPEZ & QUADROS, 2015, p. 95). Nesse trecho, percebemos que o filósofo atribui 

o “enfraquecimento” para a sociedade de massa, em que esse espaço é utilizado para 

interesses privados.  

Todavia, Kallás demonstra que no século XX houve um crescimento excessivo 

nos usos públicos do passado, devido a dois aspectos apontados pelo historiador 

Fernando Rosas (2016), em que as sociedades ocidentais no pós-guerra buscaram a 

construção de um paradigma que assegura o capitalismo neoliberal, como também a 

pressão subversiva gerada pela hegemonização neoliberal e a conservação da 

desigualdade social. A discussão está em torno das formas em que essas 

representações do passado estão no espaço público. Gerald Zahari evidencia que a 

História Pública é um espaço de disputas, assim como Marta Gouveia de Oliveira 
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 Rovai (2019), sobre a inúmeras apropriações do passado, que o direciona para outros 

fins, como as simplificações históricas e preconceitos, porém não deixa de ter um 

aspecto social no reconhecimento de identidades, memórias, interesses e cultura. Jill 

Liddington afirma que esse espaço é amplo ao ponto de “acolher” todas as formas de 

história “popular”, como também a possibilidade de uma história particular “iluminar” 

um quadro mais geral na tentativa de se comunicar com o público. Rovai (2013) afirma 

que HP tem a concepção de uma possível democratização sobre os usos políticos do 

passado no presente, através de uma “história vista de baixo”, ressaltando as 

narrativas de trabalhadores, estudantes, movimento feminista e dentre outros. Nesse 

sentido:  

 

A história pública não deve ser pensada apenas como 
divulgação, mas também poder entendida como democratização da 
produção de arte e educação. Experiências com algumas produções 
radiofônicas sobre memórias e personalidades culturais, mostram 
como diferentes profissionais podem atuar na divulgação, avaliação e 
valorização da história e da arte, atingindo as comunidades na busca 
da valorização cultural cotidiana, da ampliação do conhecimento 
sobre a produção de músicos e artistas, muitas vezes pessoas ligadas 
aos ouvintes na vivencias diárias, ou promovendo o acesso e o debate 
em torno de produções ou acontecimentos artístico desconhecidos 
por certos setores sociais. [...] o registro das narrativas 
orais, importantes para a construção de identidades coletivas e do 
reconhecimento de “culturas subterrâneas (ALMEIDA & ROVAI, 2017, 

p. 6). 
 

A História Pública pode ser definida com um ato de "abrir as portas e não de 

construir muros”, nas palavras de Benjamin Filene (ALMEIDA & ROVAI, 2011, p. 7 

apud CARVALHO, 2016, p. 36), ou seja, reconhece o passado para além das 

universidades. Bruno Carvalho (2016) ressalta que esse campo sempre buscou 

aproximar o grande público com a construção histórica. A importância da HP também 

é descrita no texto de Sara Albieri (2011, p. 19), afirmando que ela pode ser entendida 

de diversas maneiras, evidenciando o acesso irrestrito, “de um conhecimento histórico 

franqueado a todos”, que antes eram censurados e agora ocupam espaço de domínio 

público. A autora ressalta o que foi dito anteriormente, que a publicação desse 

conhecimento, passa por um processo de seleção e correções, e essas correções 

carregam marcas de interpretações. Apesar disso, Albieri vê uma aproximação entre 

a cultura comum e a cultura especializada, em que as manifestações da consciência 

histórica se dão culturalmente.  
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 No artigo Ensino de história e a história pública: os testemunhos da Comissão 

Nacional da Verdade em sala de aula, escrito por Marta Gouveia (2019), afirma que 

somente a divulgação do passado é insuficiente para cumprir o papel da história 

pública: que é o compartilhamento, o debate e a construção da consciência histórica 

sobre o passado. A autora afirma que há uma disputa de memória e que essas 

representações têm que ser analisadas pelo receptor, como também o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre as diversas narrativas; fazendo desta forma 

o “redimensionamento de publicização” a fim de constituir uma consciência histórica.  

Esses apontamentos são importantes para compreendermos a complexidade 

das narrativas encontradas no espaço público, que alcança de forma direta ou indireta 

o coletivo, contribuindo para as ideias históricas dos alunos. Além disso, o acesso a 

essas diversas narrativas encontradas na esfera pública, pressupõe o alcance ao 

conhecimento, porém elas carregam consigo um caráter subjetivo. Por isso, 

compreender essa subjetivação é fundamental para que o sujeito seja capaz de 

desenvolver um pensamento crítico frente às diversas narrativas, através de uma 

racionalidade apontada por Habermas e Rüsen. O desenvolvimento do pensamento 

crítico pelos alunos parte do professor, que deve assumir o papel de investigador 

social, apontado por Isabel Barca, e o mediador dos usos públicos do passado, por 

Rovai, no processo de redimensionamento.  

A racionalidade para Habermas descrito no texto de Elson Mühl (2011): “[...] 

deve ser entendida, antes de tudo, como a disposição dos sujeitos capazes de falar 

e agir, de buscar um entendimento acerca do mundo, orientando-se pelas pretensões 

de validade que estão assentadas no reconhecimento intersubjetivo". Desta forma, o 

autor afirma que a razão se pautada na emancipação humana independente, que só 

será possível somente quando estiver ligada à formação democrática por meio da 

esfera pública e liberdades individuais de discussão. No texto escrito por Fernando 

Milani Marrera e Uirys Alves de Souza (2013) sobre as tipologias da consciências 

históricas de Rüsen, encontramos semelhanças, afirmando que o pensador alemão 

para iniciar as explicações sobre os sentido histórico, buscou definir primeiramente a 

racionalidade:  

 

Pode se tratar [da racionalidade específica do histórico], deve-se 
começar pela questão do que seja racionalidade em si. O que é a 
forma racional do trato interpretativo do homem consigo mesmo e com 
seu mundo e como esta se distingue das demais? Na linha de Jürgen 
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 Habermas, Wolfgang Weslch formulou a seguinte reposta: a 
racionalidade está presente sempre que “assertivas são criticáveis e 
fundamentais com base nas suas próprias pretensões de validade 
(RÜSEN, 2001, p. 151 apud MARRERA & SOUZA, 2013, p. 173). 

 

Os autores deixam claro que para Rüsen a racionalidade é formada pela 

argumentação, que se torna visível na narrativa histórica. Os dois filósofos, Rüsen 

e Habermas, partem do mesmo princípio de racionalidade: a capacidade de 

argumentação. Essa capacidade argumentativa é fundamental para a construção das 

explicações históricas (narrativa), na atribuição de sentido para a vida prática do 

indivíduo, que reflete a consciência histórica, de acordo com a teoria do pensador 

alemão: “a pretensão de racionalidade que o pensamento histórico, em sua 

cientificidade, possui para o enraizamento da história como ciência na vida prática 

(RÜSEN, 2001, p. 49 apud KALLÁS, 2017, p.13).  

Na tese escrita por Alexandre Fernandes Borges (2019), ele expõe os três 

fundamentos da narrativa histórica. O primeiro se dirige à objetividade, em que dados 

não podem ser inventados, e devem conter uma condição de verdade, por meio da 

pesquisa empírica. O segundo é a pretensão de validade, visto que sua verificação 

está inserida em uma comunidade, seja ela internamente (acadêmica) ou 

externamente (cultural, economia e política). E o terceiro é que toda narrativa histórica 

tem um caráter subjetivo, de quem fala e de quem recebe. Deste modo, o autor diz 

que:  

 
O telo magno de uma narrativa histórica tem a ver com a construção, 
alteração ou manutenção da identidade do Eu individual ou 
da identidade coletiva a que se destina. Trata-se da pertinência 
narrativa que permite um conhecimento e um reconhecimento mútuo 
entre os destinatários e, para cumprir sua função de orientar o agir de 
modo consequentemente, deve ser a expressão sincera de uma 
cultura sobre si mesma, destacando aquilo que realmente importa de 
si para si. A pertinência narrativa nos fala, então, de uma verdade 
histórica” (RÜSEN,2001, p. 91 apud BORGES, 201, p. 146).  

 

Para o autor, o que permite a relação entre de Habermas e Rüsen está no 

reconhecimento da racionalidade para além das fronteiras da ciência, que entra na 

vida prática. Essa racionalidade é parte da formação histórica, proposta por Rüsen, 

em que os alunos devem ser capazes de perceber as rupturas e as permanências ao 

longo do tempo, numa relação entre passado, presente e futuro, no qual a narrativa 

é tida com a atividade de intelectual, face material da consciência histórica.  
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Análises das narrativas  

O trabalho de campo foi realizado no contexto pandêmico (covid -19), no sistema 

de aulas remotas, no qual nos deparamos com diversas “barreiras” nas intervenções 

em sala de aula. Mesmo diante desse novo quadro, foi possível traçar caminhos 

significativos para o desenvolvimento do projeto, na perspectiva de ensino e pesquisa. 

Esses caminhos, no qual pretendo mostrar, proporcionaram uma investigação sobre 

as ideias prévias dos alunos, se elas podem ser constituídas na esfera pública, como 

também o princípio da racionalidade encontrada nas teorias de Habermas e Rüsen. 

Antes de ir a campo, os estagiários fazem primeiramente uma observação da 

turma ou do colégio. Essa observação parte das teorias de Isabel Barca, na sua 

proposta de aula oficina, em que os alunos são agentes de sua formação, constituindo 

ideias prévias e experiências. O professor, no papel de investigador social, deve 

conhecer essas ideias para que ele possa alterar de forma “positiva”. Peter Lee afirma 

que não se pode mudar aquilo que não se conhece (LEE, 2005). Desta forma, em 

umas das observações, onde o tema era sobre a colonização do Brasil, um aluno fez 

uma pergunta (suposição) de que caso o Brasil fosse colonizado por outro 

colonizador, o país poderia estar em uma situação diferente, mencionando os EUA, 

como exemplo. Essa pergunta foi interessante porque é comum encontrarmos no 

imaginário popular, essa mesma perspectiva, que demonstra a “superioridade” 

estadunidense sobre os demais países. Nessa suposição, podemos perceber a ideia 

tácita deste aluno sobre a colonização, ligada ao presente. O interessante seria 

buscar as fontes dessa suposição. Mas não foi possível devido às limitações das 

aulas remotas. O professor titular diante dessa pergunta, relativiza essa suposição, 

respondendo o aluno, de que seria difícil afirmar que um modelo de colonização 

garantisse para o país o pleno desenvolvimento.  

Em uma outra observação de campo, realizada no último estágio, de forma 

presencial, a professora titular tinha proposto uma atividade para os alunos. Essa 

atividade consistia na organização de ideias a partir do livro sobre o tema da aula. A 

professora ressalta que não é um resumo, e sim partes que chamaram a atenção para 

serem discutidas em sala de aula. Desta forma, a docente pergunta aos alunos, quem 

tinha utilizado somente o livro para fazer o exercício. A turma tinha dezoito alunos, e 

somente oito alunos usaram apenas o livro. Os outros dez alunos pesquisaram em 

outros recursos para organizarem suas ideias. Infelizmente não analisamos essas 
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 atividades e quais os recursos utilizados pelos alunos. Mas esses exemplos apontam 

para a nossa investigação sobre as ideias prévias dos alunos constituídas na esfera 

pública. Em outro momento, observamos outra ideia prévia, mesmo que parcial, de 

um aluno. A professora, durante a aula sobre a primeira guerra mundial, menciona as 

táticas de guerras (trincheiras), e um dos alunos fala sobre as mulheres, e a 

importância delas nesse momento. O aluno fala previamente, frisando a importância 

dessas mulheres, na parte em que a docente cita os soldados como exemplo. Essa 

importância das mulheres, que o aluno procurou destacar na sala de aula, 

demonstrou uma ideia prévia sobre o assunto.  

No que tange às observações, acredito que essas duas foram importantes para 

pensar sobre as ideias prévias dos alunos na fase inicial do projeto. Agora, sobre as 

intervenções em sala de aula e atividades, realizadas ao longo dos quatro estágios, 

ressalto as seguintes experiências: a intervenção no EJA, e o último estágio, de forma 

presencial com a implementação do novo ensino médio.  

A investigação feita no EJA foi bastante limitada, visto que os alunos eram mais 

velhos e não tinham habilidades com recursos tecnológicos (formulários virtuais). O 

professor titular da turma, ressaltou que os alunos tinham mais facilidades com 

documentos em word e que muitos exercícios eram respondidos por áudio do 

WhatsApp. Nas observações, somente dois alunos assistiam. Um deles era muito 

participativo e contribui bastante para a nossa pesquisa. O tema da aula proposta era 

a “economia açucareira no Brasil colônia". Antes da regência enviamos para os alunos 

uma atividade, que tinha dois documentos: um desses documento era um sermão de 

padre Antônio Vieira (documento histórico), e o outro uma reportagem que falava 

sobre as condições de trabalho dos trabalhadores que cortavam a cana de açúcar 

(documento público, do tempo presente). Além dos documentos, o exercício tinha 

duas perguntas, no qual os alunos tinham que responder, construindo uma narrativa. 

As perguntas eram as seguintes:  

1) Descreva ou envie áudio sobre como é seu ambiente/condição de trabalho, 

apontando as características semelhantes ou diferentes dos trabalhos descritos nos 

textos.  

2) Observe as imagens acima. A primeira figura se aproxima do trabalho descrito 

no sermão do padre Antônio Vieira (1633), a segunda foi publicada juntamente com 

a matéria de 2015. Com suas palavras, por que o meio/condição de trabalho do texto 

1 é diferente do texto 2?  
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 Com base na teoria e metodologia da Educação Histórica, a primeira questão, 

propõe aos alunos identificar as permanências e rupturas ao longo do tempo sobre 

as condições de trabalho a partir de suas experiências. Na regência da aula, 

pontuamos as características do trabalho escravo (engenho) a partir desses dois 

documentos. A segunda, sugere que os alunos percebam o caráter subjetivo dos 

documentos, apontando duas diferenças. O resultado foi bastante promissor, visto 

que somente um aluno participou da aula e realizou a atividade. Na primeira resposta, 

podemos identificar que o aluno ressalta por meio das suas experiências, as péssimas 

condições de trabalho, ligando com o seu presente.  

 

Eu não posso reclamar do meu trabalho que estou agora mais 
já passei em algumas empresas que as condições de trabalho eram 
péssimas tinha horas de entrar mais não tinha de saí sem contar que 
não benefício nenhum para os trabalhadores (Aluno, EJA). 

 

Na segunda resposta, que propõe comparar os dois documentos, a narrativa se 

apresenta mais estrutura e apresenta uma explicação significativa:  

 

Observando as imagens acima e as palavras do padre Antônio Vieira 
se trata do grande sofrimento dos escravos ao de o padre 
António Vieira comparar o sofrimento dos escravos com a do senhor 
Jesus Cristo inclusivo até maior porque o senhor Jesus Cristo teve 
dois madeira e os escravos teve três madeira ele fala sobre os donos 
de engenho e a forma de como eles exploravam os escravos e 
crianças trabalhavam dia e noite a troco de comida ou às vezes 
praticamente de nada (Aluno, EJA). 
 
Até hoje esse episódio essa história aí ainda comove muita 
gente essa é a verdade que realmente e infelizmente nos dias de hoje 
ainda há pessoas que exploram por aí afora trabalhadores pai de 
família querem pagar por não reconhece o seu valor o seu trabalho 
tem horas vezes de entrar no trabalho mas não tem de sair os 
trabalhadores às vezes não tem tempo para família porque as 
empresas exploram e paga um pouco não a benefício plano de saúde 
às vezes nem sequer almoço (Aluno, EJA).  

 

O aluno consegue identificar o sofrimento e a exploração do trabalho escravo 

por meio do documento histórico (sermão do padre Antônio Vieira). Ele ressalta a 

parte em que o trabalho é comparado ao sofrimento de Jesus, além da exploração 

das crianças. A partir disso, o discente traz esse conhecimento para o tempo 

presente, afirmando que as más condições continuaram. Durante a regência, o aluno 

é mais específico, afirmando que a escravidão atualmente está “disfarçada”, que a 
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 escravidão “mudou a forma de escravizar”. O aluno percebe claramente as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo, mas também a sua permanência. Além disso, a 

construção da narrativa desse aluno, apontou para as suas próprias experiências de 

vida. Nessa narrativa, encontramos a racionalidade proposta por Habermas e Rüsen, 

em que a razão não está limitada no conteúdo, e sim na vida prática.  

No último estágio, desenvolvemos uma atividade mais específica para investigar 

esses dois campos: as ideias prévias dos alunos na esfera pública e a construção da 

narrativa. O tema da aula era As Formas de Organização política - as relações de 

poder com a implementação do novo Ensino Médio. A turma era do primeiro ano. 

Através do livro didático Diálogo: ciências humanas e sociais aplicadas, 

estabelecemos um recorte temporal, no qual trabalhamos as formas de organização 

política no mundo antigo e na atualidade - capítulo 3 do livro.  

Durante a regência apresentamos as formas de organização política na Grécia, 

especificamente a Democracia atenienses. A partir dessa aula, propomos três 

perguntas para os alunos:   

 

1) Antes da aula, provavelmente, você já ouviu falar sobre a 
democracia. Descreva onde você ouvir falar sobre a democracia (site, 
redes sociais, livros, no meio público) e o que você compreende por 
democracia.  
2) A partir da aula, descreva as semelhanças e diferenças da 
democracia direta (ateniense) e a democracia representativa (voto).  
3) Pensando sobre a atual organização política em que vivemos, 
explique com suas palavras a importância da participação popular nas 
decisões políticas, relacionado com o conceito de aristocracia 
discutido na sala de aula.  

 

A primeira questão procurou investigar as ideias prévias dos alunos constituídas 

na esfera pública. A segunda tem como objetivo estruturar a narrativa com base na 

própria racionalidade da histórica, apontando semelhanças e diferenças. E a terceira, 

propõe ao aluno a construção de uma narrativa, com uma nova compreensão sobre 

o passado, relacionando conceitos. As ideias prévias dos alunos sobre a democracia, 

foram essas:  

 
Em jornais, na tv. Entendo que seja sobre o fato de todos nós, tantos 
homens quanto mulheres, temos o direito de votar (Aluno 1, NEM). 
 
Democracia é a liberdade do indivíduo expressar sua opinião (pelos 
meios de comunicação) (Aluno 2, NEM). 
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 Na primeira narrativa, o aluno 1 mencionou os jornais e a TV, e compreende a 

democracia como um direitos de todos. Na segunda narrativa, é frisada a liberdade 

do indivíduo em expressar sua opinião. É interessante, que as duas narrativas partem 

dos princípios gerais da democracia, mas elas não estão estruturadas na 

racionalidade proposta pelos filósofos apontados acima. Sobre a segunda questão:  

 

Semelhanças: tanto na direita, quanto na representativa os cidadãos 
votam. Diferenças: na direta dos cidadãos debatiam questões de seus 
interesses e votavam abertamente, levantando a mão quem era a 
favor ou não. Na representativa os cidadãos votam, indiretamente, os 
cidadãos votam nos representantes que irão representar os cidadãos 
(Aluno 1, NEM). 
 
Direta (em que os cidadãos decidem sobre questões relacionadas a 
criações de leis, orçamento e etc. Indireta (em que a população 
escolhe representantes para que tomem decisões em seu nome) 
(Aluno 2, NEM). 
 
 

Na primeira resposta, o aluno 1 identifica a semelhança entre as democracias, 

que está no ato de votar, ligados aos cidadãos. É interessante, que o aluno 1 ressalta 

tanto na primeira, quanto na segunda questão a ideia “de votar ser direitos de todos”. 

Esse elemento é apontado nas duas respostas, é descrito no texto de Isabel Barca 

(2012), sobre uma ideia fixa, relacionada ao mesmo facto em si ou variável, que está 

submetida a interpretação histórica que cada autor atribui. A seguir, tanto a primeira 

quanto a segunda descrevem a diferença na forma da participação popular. Na 

terceira questão acrescentamos pequenos trechos de autores para pontuar conceitos 

importantes em torno da democracia, além de uma reportagem sobre uma 

reivindicação de direitos. Os trechos são estes:  

 

Para Aristóteles, cidadão era todo aquele que tinha o direito (e 
consequentemente o dever) de contribuir para a formação do governo 
(COUTINHO,1999, p. 43).  
 
Para os gregos e os romanos a ideia de cidadania estava 
intensivamente ligada à liberdade para o exercício da palavra e 
deliberação para resolver os conflitos” (TEIXEIRA, 2007). 
 
O exercício da cidadania: esta somente se materializa pela existência 
de um espaço em que todos tivessem possibilidades de propor, 
discutir, e deliberar os assuntos de interesses coletivo. Este espaço 
seria um espaço público (TEXEIRA, 2007). 
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 As respostas foram a seguintes:  

 

A participação popular nas decisões políticas é importantes 
porque com elas temos o direito de votar, de lutar pelos nossos 
direitos sem violência, e escolher que irá nos representar, isso não 
acontece na aristocracia, porque na aristocracia um grupo de 
(nobreza) “vota”, mas somente naqueles cujo sangue é real (na 
família real) (Aluno 1, NEM). 
 
A importância da participação política é exigido os seus direitos. 
E quem não participar não tem o direito de opinar (Aluno 2, NEM). 

  

Podemos perceber que a primeira narrativa, em que o aluno 1 diz que 

democracia envolve todas as pessoas no ato de votar, pressupõe uma racionalidade 

geral. Diferente da primeira, a terceira resposta remete para racionalidade específica. 

Além do direito de votar, é evidenciado a luta pelos direitos, esse novo elemento se 

dá por meio da proposta da atividade em relacionar conceitos. O discente consegue 

perceber parcialmente que na aristocracia, as decisões políticas estão restritas a 

interesses de grupos, no ato de votar neles mesmos. Já na democracia, todos têm o 

direito de votar e lutar pelos direitos.  

Sobre a narrativa do aluno 2, na primeira resposta, a racionalidade geral parte 

da ideia da liberdade do indivíduo em expressar sua opinião. Já na terceira questão, 

essa ideia é problematizada, em que a aluna parte da ideia geral que é a liberdade 

de opinar, porém conclui que quem não vota não tem esse direito. Além disso, a 

participação permite exigir os direitos dos cidadãos.  

O princípio da racionalidade apontada por Habermas e Rüsen parte da 

capacidade cognitiva de argumentação, visto que essa racionalidade não deve estar 

limitada ao conteúdo e sim ligada à vida prática. Rüsen afirma que “Tipos de 

racionalidade são tipos de argumentação e podem ser definidos com “unidade de 

procedimento da fundamentação argumentativa” (RÜSEN, 2001, p. 151; MARRERA 

& SOUZA, 2013, p.1073). Desta forma, Rüsen (2010) apresentou a tipologias geral 

do pensamento histórico em quatro tipos: Tradicional, Exemplar, Crítica e Genética. 

A consciência genética, descrita no texto de Marrera e Souza (2013) é quando o 

indivíduo está consciente do seu presente, onde o presente é resultado parcial do 

passado, porém tem algumas permanências. Esse tipo de argumentação foi proposto 

especificamente no último estágio. O professor como investigador social 

(BARCA,2004) das ideias prévias dos alunos constituídas na esfera pública, como 
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 também mediador dos usos públicos do passado, consegue contribuir, mesmo que 

de forma parcial, na formação histórica dos alunos.  

 

Considerações finais  

Neste artigo, buscamos expor as contribuições da esfera pública nas ideias 

prévias dos alunos, e como essas ideias podem ser estruturadas com base na 

racionalidade apontada por Habermas e Rüsen. As ideias tácitas dos estudantes que 

mencionam o espaço público, parte de uma visão geral, como foi demonstrado na 

suposição do aluno sobre a colonização do Brasil e sobre o conceito de democracia. 

O conceito de esfera pública apontado por Habermas foi interessante neste trabalho 

para evidenciar as trocas de argumentos, como também a concepção de 

democratização dos usos políticos do passado no presente destacado por Marta 

Rovai no espaço público, e a sua relação com a sala de aula. Essas explicações 

históricas sobre o passado no espaço público atuam de forma direta ou indireta nas 

ideias prévias dos alunos, que aparecem em sala de aula. As explicações do passado 

no espaço público, que partem muitas vezes do senso comum, não conseguem 

direcionar os alunos para uma racionalidade descrita na teoria de Habermas e Rüsen, 

no que se refere a formação da consciência histórica do tipo genética, na atribuição 

de sentido para a sua vida prática.  

Esse direcionamento realizado em sala de aula com base na teoria de Isabel 

Barca, na aula oficina, e o professor mediador do usos públicos do passado por Marta 

Rovai, possibilitou aos alunos , mesmo que parcialmente, a construção de uma 

narrativa que percebesse as mudanças e permanências do passado ao longo do 

tempo. Como também a orientação temporal, presente nas teorias de Rüsen, 

relacionando o passado, presente e futuro.  

Essa orientação temporal é mais evidente no trabalho de campo do EJA. Essa 

investigação no campo da História Pública possibilita a sua relação com os quatro 

tipos de consciência histórica apontados por Rüsen, com base no princípio de 

racionalidade - argumentativa.  
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Ditadura civil-militar em livros didáticos: o caso do professor Mário 

Furley Schmidt e a coleção Nova História Crítica 

 

Milena Carvalho Sinesio 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Ditadura Civil-Militar no Brasil: discussão conceitual 

No podcast da Revista de História USP, o historiador Marcos Napolitano 

menciona que a historiografia acerca da ditadura se iniciou antes do final do regime, 

ainda nos anos 1980. A partir dos anos 2000, houve um salto historiográfico em 

relação aos trabalhos acerca desse período. Em meados de 2010, rumo ao 

cinquentenário do golpe, houve revisões historiográficas importantes como, por 

exemplo, o tema do apoio social ao golpe e à ditadura, o que, como menciona 

Napolitano, era um tabu pela historiografia progressista. Dessa forma, existem no 

campo historiográfico muitas discussões acerca dos episódios que se sucederam 

após 31 de março de 1964; uma delas é em relação aos termos “Ditadura Militar” e 

“Ditadura Civil-Militar”.  

Os eventos que se instauram no país após o golpe que depôs João Goulart até 

os anos de 1985 ficaram conhecidos na historiografia como “Ditadura Militar”. No 

entanto, o golpe de 31 de março de 1964, realizado pelos militares, foi ovacionado 

por importantes setores da sociedade civil. Amplos setores da classe média, dos 

empresários, dos proprietários rurais, da imprensa e da Igreja Católica apoiaram e 

incitaram a intervenção militar. Dessa forma, o termo “Ditadura Militar” começou a 

entrar em discussão e a expressão “Ditadura Civil-Militar” surgiu no campo da 

historiografia para nomear de forma mais específica o golpe de 1964 e o processo 

que lhe seguiu.  

Em março de 2010, o historiador e professor titular de História Contemporânea 

na Universidade Federal Fluminense Daniel Aarão Reis, em uma aula inaugural do 

Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC/FGV, 

evidenciou que o termo “Ditadura Militar” se integrou como senso comum, servindo 

como um escape para a sociedade se anular da colaboração para a implementação 

do regime, que agora é considerado abominável. Ademais, fez uma autocrítica 
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 salientando que também chegou a utilizar o termo, inclusive em títulos de livros, 

contribuindo para fortalecer uma percepção equivocada. Assim, Reis (2010) 

menciona que é preciso "[...] compreender melhor as complexas relações entre 

sociedade e ditadura. O seu caráter civil-militar” (REIS, 2010, p. 178), uma vez que 

houve participação da sociedade no momento da instauração e consolidação do 

regime.  Em março de 2012, em um artigo publicado no jornal O Globo, Reis voltou a 

defender o equívoco de se usar o termo Ditadura Militar. Na matéria o historiador 

menciona que:  

 

Tornou-se um lugar comum chamar o regime político existente entre 
1964 e 1979 de “ditadura militar”. Trata-se de um exercício de 
memória, que se mantém graças a diferentes interesses, a hábitos 
adquiridos e à preguiça intelectual. O problema é que esta memória 
não contribui para a compreensão da história recente do país e da 
ditadura em particular. É inútil esconder a participação de amplos 
segmentos da população no golpe que instaurou a ditadura, em 1964 
(REIS, 2012).  

 

No artigo, Reis (2012) expõe que houve oposição ao golpe e ao regime que se 

instalou posteriormente; no entanto, segundo o historiador, é impossível negar a 

multidão de civis heterogêneos que apoiaram a instalação da ditadura. Para isso, cita 

a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que depôs João Goulart, e a Marcha 

da Vitória, em comemoração ao golpe. Reis (2012) salienta que essas marchas foram 

mobilizadas por milhões de pessoas e que a história da ditadura não é linear. Houve 

ambivalências por parte da sociedade, uma vez que alguns setores apoiaram “[...] do 

início ao fim. Outros aplaudiram a vitória e depois migraram para as oposições. Houve 

os que vaiaram ou aplaudiram, segundo as circunstâncias. [...] Sem falar nos que não 

eram contra nem a favor [...]” (REIS, 2012). Ademais, enfatiza que:  

 

São interessados na memória atual as lideranças e entidades civis 
que apoiaram a ditadura. Se ela foi “apenas” militar, todas elas 
passam para o campo das oposições. Desde sempre. Desaparecem 
os civis que se beneficiaram do regime ditatorial. Os que financiaram 
a máquina repressiva. Os que celebraram os atos de exceção. O 
mesmo se pode dizer dos segmentos sociais que, em algum 
momento, apoiaram a ditadura. E dos que defendem a ideia não 
demonstrada, mas assumida como verdade, de que a maioria das 
pessoas sempre fora — e foi — contra a ditadura (REIS, 2012). 
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 No entanto, apesar do termo ter entrado na historiografia, muitos historiadores 

se sentem desconfortáveis com o uso da expressão “Ditadura Civil-Militar”, pois 

acreditam que o termo diminui a responsabilidade militar das atrocidades cometidas 

entre 1964 e 1985. Em 2012, o historiador e Professor Adjunto de História 

Contemporânea do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense 

Demian Bezerra de Melo publicou um artigo fazendo uma crítica ao artigo de Daniel 

Aarão Reis e aos historiadores que defendem o uso do termo “Ditadura Civil-

Militar”.  No artigo, Melo (2012) menciona que a participação de segmentos civis da 

sociedade não é uma novidade na literatura acadêmica acerca deste período. 

Ademais, Melo salienta que os argumentos utilizados por Reis para caracterizar a 

ditadura como civil-militar são insólitos e que este termo da forma que vem sendo 

apresentado na historiografia "[...] acaba por reproduzir a pobre visão corporativa dos 

militares, significando um retrocesso no conhecimento já acumulado pela pesquisa 

acadêmica sobre o golpe e a ditadura" (MELO, 2012, p. 45).  

Em 2017, o historiador e professor titular de História do Brasil da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro Carlos Fico publicou um artigo fazendo também uma crítica 

ao termo usado por Daniel Aarão Reis e outros historiadores que defendem o uso do 

termo Ditadura Civil-Militar, salientando que que estes autores “[...] falam 

genericamente de apoio da sociedade e não de apoio de parte da sociedade” (FICO, 

2017, p. 34). Fico ressalta que o golpe em 31 de março de 1964 foi efetivamente civil 

e militar, e nesse sentido é possível chamá-lo de civil-militar. No entanto, os 

movimentos que se sucederam foram marcados por um caráter militar e, dessa forma, 

é supérfluo e impreciso adjetivar o regime que se seguiu de civil-militar, uma vez que 

provoca uma redução da responsabilidade dos militares. Assim, Fico (2017) 

argumenta ainda que se “[...] fosse razoável o argumento de Daniel, teríamos de 

designar a ditadura como civil‐militar‐empresarial‐midiática‐católica e assim por 

diante, tornando o debate ainda mais viciado por nominalismo” (FICO, 2017, p. 52). 

Neste artigo, utilizo o termo Ditadura Civil-Militar, pois os argumentos de Daniel 

Aarão Reis são importantes para percebermos que nossas ações sociais e políticas 

possuem peso e influência na nossa sociedade e por isso é de extrema importância 

escolhermos com responsabilidade os nossos representantes políticos.  

No entanto, independe do termo usado para caracterizar esse período, é 

inegável que este é um dos episódios mais obscuros da história brasileira, uma vez 

que a democracia entrou em ruptura, os direitos humanos foram violados, a liberdade 
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 de expressão foi censurada e a tortura e o assassinato contra os opositores foram 

marcas deste período. Nesse sentido, torna-se fundamental estudar e compreender 

esse período e usá-lo como orientação para enfrentar as incertezas contemporâneas 

e futuras. O objetivo deste artigo é analisar de que forma a Ditadura Civil-Militar vem 

sendo tratada no livro didático, com foco na coleção Nova História Crítica, e qual a 

importância da análise desse tema no material escolar.   

 

O ensino de História e os livros didáticos 

O ensino de história como disciplina autônoma, segundo Nadai (1993), nasceu 

no século XIX, na França, ligado aos movimentos de construção dos Estados 

Modernos e da laicização da sociedade. No Brasil, a história como disciplina escolar 

surgiu com a influência do pensamento liberal francês, também no século XIX, junto 

com a criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. No entanto, a disciplina 

enfrentou bastante resistência e passou por diversas transformações ao longo dos 

séculos. O ensino de história, durante sua implantação no século XIX e até meados 

do século XX, foi marcado por eventos lineares e ações heroicas, construindo, assim, 

uma percepção de que a história só lidava com fatos passados e não possuía 

nenhuma relação com o presente e futuro.  No entanto, a partir dos anos 1980, no 

Brasil, surgiu uma urgência de novas propostas de ensino e passou-se a aspirar por 

uma aprendizagem de uma história mais crítica e participativa. 

Assim, o ensino de história como instituído hoje é muito diferente do ensino que 

se instalou no século XIX e perdurou por algumas décadas do século XX.  A partir 

dos anos 1980, no período de redemocratização do país, o ensino de história, de 

acordo com Fonseca (2006), passou a aspirar por uma história mais crítica, reflexiva 

e participativa, acabando, assim, com a percepção de que a disciplina era apenas 

linear, factual, estatista e heroica. Dessa forma, a história vai muito além de ações 

lineares, factuais e heroicas; a história possui uma função social, de construir 

cidadãos críticos, conscientes de sua historicidade, e proporcionar aos discentes a 

possibilidade de refletir acerca das suas práticas, valores e suas relações sociais. 

No processo de ensino-aprendizagem, um importante aliado do ensino de 

história na sala de aula têm sido os livros didáticos. Os livros didáticos atuam como 

um guia pedagógico para os professores e operam também como um dispositivo de 

construção do saber.  No Brasil, a educação iniciou-se no século XVI, com a chegada 

dos europeus, e tinha como objetivo a catequização dos indígenas. No entanto, de 
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 acordo com Souza (2019), o ensino da companhia, que inicialmente tinha o objetivo 

de catequização, aos poucos foi se configurando em uma educação de elite e 

tornando-se um modo de ascensão social, ficando restrita à classe aristocrática. 

Ao longo dos séculos, a educação no Brasil sofreu inúmeras mudanças ao longo 

do tempo, sobre a qual não cabe traçar aqui todo o panorama.  No entanto, a partir 

do século XX, a educação no Brasil passou por um grande desenvolvimento científico 

e tecnológico. A partir desse período, como menciona Cambi (1999), a escola passou 

por uma profunda transformação, abrindo-se às massas e se solidificando cada vez 

mais de forma central na sociedade. A escola não poderia continuar a dedicar-se 

exclusivamente à educação da classe dirigente tradicional, de aristocratas. Existiam 

outras necessidades oriundas de novos empreendimentos que precisavam garantir o 

aumento da produtividade (BITTENCOURT, 1993, p. 17). 

Assim, o estabelecimento da educação escolar às massas foi elaborado pelo 

Estado, “[...] que passou a se utilizar de vários mecanismos para direcionar e controlar 

o saber a ser disseminado. Dentro de tais perspectivas o livro didático constituiu-se 

em instrumento privilegiado do controle estatal sobre o ensino e aprendizado dos 

diferentes níveis escolares” (BITTENCOURT, 1993, p. 17-18). Dessa forma, “a origem 

do livro didático está vinculada ao poder instituído” (Idem). Ao longo dos séculos, a 

trajetória dos livros didáticos passou por inúmeras transformações. No entanto, é 

somente a partir do século XX, no Estado Novo, que é criado o decreto-lei n.1006, de 

30/12/1938, que determina as condições de produção, importação e utilização do livro 

didático. Após o decreto-lei, vários programas foram criados para a implementação 

dos livros didáticos nas escolas. Em 1985, no período de redemocratização, o 

Ministério da Educação criou o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, que 

atua até hoje na avaliação e disponibilização de obras didáticas e pedagógicas nas 

escolas públicas do país. Assim, o livro didático tornou-se uma ferramenta auxiliadora 

para o aluno e para o professor, sendo um dispositivo importante na construção do 

saber. No entanto, deve-se atentar que ele também é um instrumento político e 

econômico. 

Atualmente, o docente dispõe de diversos recursos para ministrar suas aulas; 

no entanto, a ferramenta metodológica mais utilizada na sala de aula ainda são os 

livros didáticos. Assim, o livro didático “[...] exerce um papel fundamental no ensino 

de história, pois é subsídio teórico para a construção de saberes históricos na sala de 

aula” (LUZ, 2016, p. 21). 
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 Nesse contexto, é válido ressaltar a importância da carga ideológica dos livros 

didáticos. O livro didático de História, em especial, é portador de sistemas de valores, 

imaginários e ideologias, carregadas das concepções, dos conceitos e preconceitos 

que marcam uma determinada época. Os conteúdos abordados estão muito mais 

associados aos interesses dos interlocutores do presente do que ao conhecimento do 

passado (LUZ, 2016, p. 24). 

 

A Ditadura nos livros didáticos: o caso do professor Mário Furley Schmidt 

Este trabalho tem como foco abordar para além das discussões conceituais 

como a ditadura vem sendo usada nos livros didáticos, com foco na coleção Nova 

História Crítica. No entanto, antes de iniciar uma análise do conteúdo da Ditadura 

Civil-Militar no livro citado, farei uma pequena exposição biográfica do autor. Mário 

Furley Schmidt nasceu em Niterói - RJ, no dia 2 de junho de 1959. Schmidt foi escritor, 

professor e enxadrista. Em 1977 ingressou no curso de engenharia na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no entanto não o concluiu. Em 1984, foi aprovado 

em 1° lugar no curso de Filosofia da UFRJ. Schmidt ingressou no curso, no entanto o 

abandonou, sem a obtenção do diploma. Durante sua vida, foi professor de cursos 

pré-vestibulares e de escolas de ensino Fundamental e Médio. Além disso, Schmidt 

também foi autor de livros didáticos de história. 

A coleção de livros Nova História Crítica, de Schmidt, de acordo com a 

historiadora e professora do Departamento de História da Universidade do Estado de 

Santa Catarina Cristiani da Silva (2008), foi lançada em 1998 pela editora Nova 

Geração. Em 2002, a coleção foi aprovada pelo Programa Nacional de Livro Didático 

(PNLD) e “[...] desde a primeira edição já foram vendidos mais de 10 milhões de 

exemplares para todo o Brasil, tanto para atender à rede pública quanto à privada [...]” 

(SILVA, 2008, p. 231), sendo, dessa forma, uma das obras mais compradas pelo 

Ministério da Educação. No entanto, apesar do sucesso dos seus livros entre os 

professores de várias escolas do país, em 2008 os livros foram desclassificados do 

PNLD. Além disso, as obras do escritor foram acusadas, por alguns setores da 

sociedade e principalmente por Ali Kamel, jornalista e diretor geral de jornalismo da 

Rede Globo, de doutrinação ideológica comunista - assunto que será abordado 

posteriormente neste trabalho. Em janeiro deste ano, Mário Schmidt morreu aos 62 

anos.  
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 A Ditadura no livro Nova História Crítica 

O livro Nova História Crítica - 8° série, segunda edição, de Mario Schmidt, foi 

publicado em 2002 e trata o tema da ditadura no capítulo 18, dividindo-o em 29 

tópicos, que são: Política e felicidade, O Regime Militar, Implantando o Regime, A 

Constituição de 1967, Das passeatas ao A-5, O A-5, A luta armada, A guerrilha do 

Araguaia, A derrota da guerrilha, A repressão, A propaganda do regime, O milagre 

econômico, Os críticos do milagre, A crise do milagre, Programas energéticos, A 

distensão lenta e gradual, Estrangulando a verdade, A música de contestação, 

Figueiredo e a abertura, A mobilização da sociedade civil, A reação da extrema direita, 

O domínio global, O movimento operário, Novos partidos, Diretas para governador, 

Diretas Já, A eleição de Tancredo, Moderado e O campo e a Cidade. Ao final do 

capítulo, Schmidt propõe ao aluno três modelos de exercícios: o primeiro possui um 

texto complementar, com cinco questões discursivas, visando trabalhar a 

interpretação de texto com os discentes. O segundo são exercícios de revisão, com 

treze questões discursivas, visando a compreensão do aluno acerca do tema. O 

terceiro ele chama de “Reflexões Críticas”, que possuem seis questões, também 

discursivas, mas que buscam uma opinião crítica do aluno.  

Schmidt dedica 25 páginas para tratar do tema e usa uma linguagem textual 

coerente e compreensível. Além disso, o capítulo é rico em imagens, caricaturas, 

charges e gráficos, que são ferramentas importantes para chamar a atenção dos 

alunos. Ao longo do texto, propõe uma abordagem crítica e abrangente acerca do 

tema, mostrando a face social, repressiva e econômica da ditadura. Mario Schmidt 

começa o capítulo questionando o leitor se ele seria feliz em um país com ditadura, 

onde o cidadão não tem liberdade de expressão e é isento de poder político. No tópico 

seguinte, faz um pequeno panorama do que foi a ditadura e menciona também que 

esta não foi somente regida por militares, mas também teve participação civil. Por ser 

um capítulo com 29 tópicos, acredito que ficaria demasiado extenso tratá-los todos 

aqui. 

No entanto, é importante destacar que Schmidt desempenha uma ótima análise 

acerca da economia do período, apresentando ao leitor que durante os primeiros anos 

a economia cresceu, o PIB aumentou e a inflação diminuiu. No entanto, deixa claro, 

que este crescimento econômico não se estendeu a todas as camadas sociais, 

mostrando para o discente que havia muita corrupção na época e que enquanto a 

população pobre aumentou, os ricos ficaram mais ricos. Além disso, exibe gráficos 
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 mostrando que o sistema econômico entrou em colapso, levando o país a uma das 

maiores crises inflacionárias e à maior dívida externa até então existente, como 

mostra a imagem 1. Outrossim, dedica um foco à repressão, mostrando ao leitor como 

os militares conseguiram dizimar os manifestantes e afirma as práticas de tortura 

praticadas durante o regime (imagem 2). Ademais, expõe também que a propaganda 

ideológica foi uma importante ferramenta para manter a ditadura e que a Rede Globo 

foi uma emissora que teve um crescimento espetacular durante esse período e seguiu 

uma programação estritamente pró-governo.  

 

 

Imagem 1: Gráfico da inflação, p. 274. 
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Imagem 2: Tortura, p. 279. 

 

Outro ponto importante a ser mencionado é que Schmidt mostra ao discente que 

o regime também foi apoiado por parte civil da sociedade, uma vez que a maioria dos 

ministros e governadores eram civis. Além disso, expõe o papel de diversos 

movimentos sociais, estudantis e artísticos. Dessa forma, mostra no capítulo as 

medidas que foram tomadas pelos militares e as ações de resistência da sociedade 

opositora ao regime, expondo o conteúdo de maneira crítica e reflexiva e 

apresentando ao leitor várias problematizações. O livro Nova História Crítica - 8° 

série, apresenta o tema de forma precisa e bem elaborada, contendo recursos de 

imagens que enriquecem a leitura.  

 

Polêmicas com o autor 

Além das suas obras serem recusadas pelo Ministério da Educação, Schmidt 

sofreu fortes críticas e acusações de doutrinação ideológica comunista, encabeçadas 

principalmente por Ali Kamel, jornalista e diretor geral de jornalismo da Rede Globo. 



 
208 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 Em setembro de 2007, Kamel publicou um artigo chamado O que ensinam às nossas 

crianças, no jornal O Globo. O artigo possui trechos do livro Nova História Crítica - 8ª 

série, de Schmidt, e o acusa de fazer propagandas ideológicas do comunismo. Após 

a denúncia de Ali Kamel, o assunto repercutiu e Schmidt também foi criticado por 

outros jornalistas.  

Teodomiro Braga, em uma publicação no jornal O Tempo, chamou a obra de 

Schmidt de “lavagem cerebral”. Reinaldo Azevedo, em uma matéria publicada na 

revista Veja, acusou o autor do Nova História Crítica - 8° série, de “[...] delinquência 

intelectual, picaretagem teórica, vulgaridade, mistificação, propaganda ideológica de 

quinta categoria”. Ao final da matéria, Azevedo pede para que os pais protejam seus 

filhos e os livrem do “molestamento ideológico”. Apesar do livro ter sido proibido de 

circulação nas escolas em 2007, os livros de Schmidt ainda hoje provocam revolta na 

parte conservadora da sociedade. Na internet é possível encontrar em várias redes 

sociais e sites, como por exemplo no site da Escola Sem Partido, críticas e acusações 

de doutrinação comunista.  

De acordo com um artigo do jornal O Globo, Jane Cristina da Silva, a 

coordenadora-geral de Estudos e Avaliação de Materiais da Secretaria de Educação 

Básica em 2007, divulgou que a obra foi excluída do Programa Nacional do Livro 

Didático por problemas de conteúdos, apontados pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). No entanto, a coordenadora-geral não expôs os erros 

apontados pela equipe da universidade. De acordo com a matéria, Jane Silva aponta 

três possibilidades:  1) erros conceituais ou de informação; 2) incoerência 

metodológica e  3) difusão de preconceitos, doutrinação ideológica, político-partidária 

ou propaganda. 

O livro Nova História Crítica - 8° série, de Mario Schmidt, lançado pela Editora 

Nova Geração, foi adotado em 2002, pelo Ministério da Educação (MEC), durante a 

gestão de Fernando Henrique Cardoso. É importante destacar que o MEC possui um 

sistema de seleção para a escolha dos livros didáticos. Primeiro, o órgão 

governamental seleciona universidades que são centros de excelência. Depois, as 

universidades escolhidas indicam professores para analisarem os livros didáticos. Em 

seguida, os livros selecionados são apresentados às escolas e os professores 

escolhem os que julgam serem melhores. 

Assim, o livro de Schmidt que circulou em várias escolas do país, de acordo com 

Arnaldo Saraiva - diretor da Editora Nova Geração, foi analisado e selecionado por 
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 mais de 50 mil professores do Brasil. Nayara Silva de Carie, em sua dissertação de 

mestrado, aponta que, em Minas Gerais, a coleção de Schmidt foi adotada em 42% 

das escolas do estado. Em 2005, de acordo com Cristiani da Silva, cerca de 70% das 

escolas públicas de Santa Catarina também escolheram os livros da coleção. Além 

disso, “[...] em entrevistas realizadas com professores e professoras de História da 

rede pública da grande Florianópolis, a referida coleção é destacada como a preferida 

no trabalho em sala de aula, por ser ‘crítica’, ‘trazer temas atuais’ e possuir uma 

linguagem ‘divertida’ [...]” (DA SILVA, 2007, p. 232). 

Nesse sentido, cabem alguns questionamentos: se o livro é tão reprovável, por 

que foi escolhido por milhares de professores de diferentes partes do país? Será que 

todos estes professores não estavam aptos para julgar o melhor material para os seus 

alunos? Será que Ali Kamel e todos os outros críticos estão mais qualificados que os 

professores para escolherem os livros que irão circular nas escolas do país? São 

questionamentos que merecem ser refletidos. 

 

A importância do estudo da ditadura 

A Ditadura Civil-Militar no Brasil rompeu com os processos democráticos e deu 

espaço ao autoritarismo, a crimes contra o Estado de Direito, à censura e ao 

aniquilamento da liberdade de expressão.  A partir de meados da década de 1980, 

deu-se início a um processo de reabertura democrática e abriu espaço para a 

investigação acerca dos crimes cometidos durante esse período. Marcos Napolitano, 

no podcast da Revista de História USP, menciona que a memória liberal progressista 

do período ditatorial é inquestionável até o final dos anos 1990. No entanto, na virada 

do século XIX para o século XX ascendeu uma disputa de memórias que colocou em 

xeque a visão da sociedade refém do Estado, abrindo, assim, lugares para o 

negacionismo. 

O termo negacionismo surgiu no século XX, na França, para definir indivíduos 

que negavam a existência do Holocausto. Ou seja, o negacionismo é a negação de 

um processo histórico verificado e chancelado pela comunidade historiadora. No 

Brasil, recentemente, tem-se assistido ao crescimento de movimentos negacionistas, 

de conservadores radicais que tentam apagar e falsificar o passado e firmam-se em 

um delírio de que a Ditadura Civil-Militar não aconteceu. O Presidente Jair Bolsonaro, 

que é a autoridade máxima do nosso país e possui grande poder de influência, tem 

fortalecido esse discurso.  
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 Em 2018, em uma entrevista concedida ao Jornal Nacional, na maior emissora 

de TV do país, Bolsonaro, que ainda era candidato à presidência da república, 

defendeu que o golpe de 1964 foi uma revolução democrática e que a ditadura não 

existiu. Em 2019, seguindo ordens de Bolsonaro, o porta-voz da Presidência, o 

general Otávio Rêgo Barros, ratificou que haja comemorações nos quartéis militares 

referentes a 31 de março de 1964. Ainda em 2019, Bolsonaro encerrou as buscas do 

Grupo de Trabalho Perus, responsável por identificar os corpos dos desaparecidos 

políticos do período da ditadura, e do Grupo de Trabalho Araguaia, responsável pela 

identificação de corpos dos guerrilheiros da luta armada. Além disso, Bolsonaro fez 

questão de posar ao lado de um cartaz com a seguinte frase: "quem procura osso, é 

cachorro." Em 2016, ao participar de uma entrevista, da rádio Jovem Pan, Bolsonaro 

mencionou que: “o erro da ditadura foi torturar e não matar”. 

Em 2019, durante uma entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle no YouTube, 

Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente Bolsonaro, mencionou a 

criação de um novo AI-5, caso a esquerda se radicalize. Em abril de 2020, vários 

apoiadores do presidente participaram de uma manifestação na qual defendiam uma 

intervenção militar. Bolsonaro participou do protesto e discursou a favor do AI-5. Em 

2021, um jovem foi preso em Uberlândia, Minas Gerais, após uma publicação contra 

Bolsonaro no Twitter. Em setembro de 2021, durante as manifestações a favor do 

presidente, que pediam uma intervenção militar, Bolsonaro atacou os ministros do 

Supremo Tribunal Federal (STF) e atacou também o sistema eleitoral do país, 

ameaçando cancelar as eleições de 2022. 

Assim, discursos negacionistas têm crescido e se proliferado cada vez mais 

rápido no país. O processo de reabertura política e democrática foi iniciado no 

governo Geisel, em 1974. Em 1979, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei da 

Anistia, que perdoou todos os crimes políticos praticados durante o regime. Diferente 

de outros países, como o Chile e a Argentina, a Lei da Anistia não puniu os 

torturadores e repressores militares.  Dessa forma, a anistia, nos moldes em que 

configurada, propagou um esquecimento dos eventos que ocorreram entre 1964-

1985, contribuindo para o silenciamento dos crimes cometidos pelo Estado.  

Nesse sentido, torna-se extremamente importante o estudo acerca desse 

período, uma vez que, ao compreender os eventos ditatoriais que assolaram o nosso 

país, torna-se possível aprender com esse passado traumático e usá-lo como guia de 

orientação para encarar as incertezas contemporâneas e futuras. Além disso, o 



 
211 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 conhecimento acerca desse passado vai muito além do que apenas um conteúdo 

escolar, uma vez que as reflexões dessa temática se voltam para a construção da 

democracia e respeito aos direitos humanos, proporcionando aos discentes o 

desenvolvimento de uma análise crítica acerca da realidade na qual estão inseridos 

e não permita jamais que um período tão sombrio como 1964-1985 ressurja 

novamente. Ademais, torna-se ainda mais importante estudar esse momento, diante 

do cenário que estamos vivendo no país, onde o atual governo é uma ameaça à 

democracia. 

 

Considerações finais: a importância de analisar o tema nos livros didáticos, 

especialmente em tempos negacionistas 

 

[...] que as crianças cantem livres sobre os muros [...] 

 e que o passado abra os presentes pro futuro [...] 

 o amanhã é seu, o amanhã é seu, o amanhã é seu.  

Taiguara 

 

No Brasil, temos tido avanços e limites na construção e manutenção de 

memórias coletivas associadas à defesa de direitos humanos e em oposição aos 

desmandos de governos autoritários (SANTOS, 2021, p. 290).  Assim, atualmente 

existem inúmeros projetos na internet que visam guardar a memória da ditadura e 

alertar a sociedade acerca deste período. No entanto, vale salientar, como menciona 

Samantha Quadrat, na conferência de abertura da Semana de História UFG, que 

desde 2019  estamos vivendo um paulatino silenciamento das ações de políticas de 

reparações e ao mesmo tempo uma valorização das ações de violações dos direitos 

humanos por parte do Estado, uma vez que há um gravíssimo apagamento das 

instituições fundamentais sobre a memória da ditadura no Brasil; um exemplo disso, 

segundo Quadrat, é que todos os trabalhos anteriores a 2019 da Comissão da Anistia 

e Comissão Especial Mortos e Desaparecidos Políticos, que custaram verba pública, 

foram retirados dos sites. 

Nesse sentido, apesar de atualmente existir inúmeros livros, filmes, teses e 

projetos que são de extrema importância para a construção da memória acerca desse 

período, é necessário pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais e 

infelizmente muito desigual e, portanto, nem todos possuem os mesmos recursos 
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 financeiros, o que pode restringir o acesso a esses conteúdos. Assim, muitos alunos, 

de diferentes localidades do país, só possuem o livro didático para estudarem acerca 

desse tema. O livro didático, além de ser uma ferramenta essencial no processo de 

ensino-aprendizagem, também “[...] pode ser compreendido como ‘lugar de memória’, 

onde os acontecimentos são transformados em fatos que passam a compor a 

memória nacional [...]” (CALDAS, 2005, p. 10). Além disso, é também um instrumento 

político e econômico, e por isso é importante que estes sejam analisados para verificar 

como os temas estão chegando aos discentes. 

Outrossim, diante do negacionismo que assola o país, torna-se fundamental 

analisar este tema nos livros, visto que desde 2019 os livros didáticos são objetos de 

um controle ideológico do governo. Em janeiro de 2019, Eduardo Bolsonaro propôs 

um revisionismo histórico acerca da ditadura civil-militar nos livros didáticos. Em abril 

deste mesmo ano, durante uma entrevista ao Valor Econômico, Ricardo Vélez, que 

era ministro da educação, expôs que haveria mudanças nos livros didáticos em que 

o período de 1964-1985 não seria mais apontado como golpe ditatorial, mas sim como 

uma revolução com governos democráticos. Em janeiro de 2020, Bolsonaro e 

Abraham Weintraub, que era ministro da educação, anunciaram que o governo 

pretendia revisar critérios para o edital do Programa Nacional do Livro Didático de 

2021, para que os livros didáticos ficassem livres de “doutrinação”. Além disso, em 

março de 2021, Sandra Ramos, integrante do movimento Escola Sem Partido, foi 

nomeada, pelo Ministério da Educação, ao cargo de coordenadora-geral de materiais 

didáticos. A nomeação de Sandra Ramos significa um retrocesso educacional. 

Nesse sentido, fica nítido que o atual governo tem praticado uma política 

negacionista e de retrocesso democrático e educacional, visando criar uma narrativa 

falsa sobre a Ditadura Civil-Militar. Os livros didáticos são ferramentas que chegam 

às mãos de milhões de alunos, em várias regiões do país, e por isso são tão 

poderosos e alvos de ataques do governo. Existem inúmeros trâmites para que o 

governo consiga mudar as regras do PNLD; no entanto, é necessário ficarmos atentos 

às ameaças que o governo faz contra os pilares democráticos. 

O livro Nova História Crítica - 8° série, de Mario Schmidt, foi escolhido como 

objeto de análise para este trabalho porque protagonizou uma polêmica que refletiu 

no ofício de ensino de história e promoveu um forte movimento sobre o que deve ser 

ensinado nas escolas, iniciado por Ali Kamel, que é jornalista e não historiador. A 

escola é um espaço de produção de conhecimentos e os livros didáticos são 



 
213 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 ferramentas que auxiliam na construção do saber. No entanto, são também 

mercadorias e possuem valor político e econômico. Nesse sentido, a análise dos 

materiais didáticos é fundamental para entender de que forma os temas históricos 

são discutidos e de que maneira alcançam a consciência histórica dos alunos.  
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Ensinar história a partir da guerra: Polônia e Ucrânia na Segunda 

Guerra Mundial 

 

Paulo Adriano Aires Ribeiro Paes 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Introdução 

A Segunda Guerra Mundial terminada em 1945 deixou profundas marcas no 

mundo pelos seus horrores ocasionados nos seis anos de domínio nazista em 

territórios europeus. O motivo antissemita de Adolf Hitler fez com que a Polônia e a 

União Soviética sofressem ainda mais por conta dos altos números de população 

judia. Sendo assim, a Ucrânia, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, também sofreu com os campos de concentração nazista. No total foram 

cinco milhões de judeus, homossexuais e pessoas com transtornos mentais mortos 

pelo regime nazista. 

Apesar das mortes ocasionadas em outros territórios e continentes, foi a 

população polonesa e soviética os alvos de Hitler, perdendo suas identidades 

enquanto pessoas e vendo sua pátria se desfazer ao som se cada toque de recolher. 

Neste contexto, este artigo apresentará aspectos das culturas polonesas e 

ucranianas, tomando esta última em contraste com a nova perda de identidade na 

recente Guerra com a Rússia. 

 

Metodologia 

Os passos para o desenvolvimento da pesquisa tiveram início na escolha do 

tema, seguido pelo uso das plataformas de pesquisa e o aprofundamento da linha de 

pesquisa.  Realizou-se a leitura dos artigos encontrados para o entendimento da 

complexidade do assunto através da coleta de dados das áreas desenvolvidas deles. 

Este trabalho é caracterizado como uma produção do estado da arte da 

caracterização da Segunda Guerra Mundial no contexto da cultura polonesa e 

ucraniana a partir de pesquisa bibliográfica. Portanto, a pesquisa analisa somente o 

recurso de artigos, todos revisados por pares, nos quais a análise é focada, desta 

forma, na pesquisa qualitativa que norteia este estudo.  
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 Neste sentido, para Zanatta e Costa (2012, p. 350), a pesquisa qualitativa é 

caracterizada pela descrição dos resultados obtidos, assim 

 

O pesquisador precisa estar atento ao maior número possível de 
elementos e, desta forma, um aspecto supostamente trivial pode ser 
essencial para a melhor compreensão do problema que está sendo 
estudado. Percebe-se então, que os estudos que utilizam como base 
o método qualitativo são os que se desenvolvem numa situação 
natural rica em dados descritivos e que conseguem compreender a 
realidade de forma complexa, contextualizada e não meramente, 
como um processo natural e matemático. 

 

Os passos para o desenvolvimento da pesquisa iniciaram-se na escolha do 

tema, seguido pelo uso de plataformas de pesquisa e o aprofundamento da linha de 

pesquisa. Assim denominou-se que a pesquisa atuaria no campo dos 

desdobramentos da Segunda Guerra Mundial e sua influência na cultura polonesa e 

ucraniana, evidenciando conceitos e reflexões acerca do tema. A realização desse 

tipo de trabalho proporciona aos pesquisadores conhecer de maneira concisa o seu 

objeto de estudo e a partir desse ponto desenvolver o trabalho através dos dados 

coletados. A pesquisa feita engloba assuntos abordados em diversos níveis do tema 

na área de História e Geografia. Sendo assim, na análise de Ferreira (2002, p. 258), 

as pesquisas denominadas estado da arte são definidas como de caráter bibliográfico; 

elas parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 

acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que 

aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e 

lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações 

de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em 

anais de congressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem uma 

metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 

sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 

enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa 

a ser analisado. Com o estado da arte, o pesquisador se baseia em linhas ou temas 

para produzir seu trabalho, encontrando através dela as áreas com mais destaque. 
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 Aspectos históricos da segunda guerra mundial 

A Europa, desde a colonização dos demais continentes, remonta de uma era de 

constante Guerras por disputa de poder e de território, construindo seu legado de 

Guerras como a Guerra do Peloponeso, Guerras Napoleônicas e a Guerra dos Trinta 

Anos. No entanto, foi na Primeira Guerra Mundial que o preconceito e a necessidade 

de demonstrar uma nacionalidade exacerbada surgiu. Assim, a Primeira Guerra 

Mundial ou Grande Guerra teve seu início datado em 1914 por disputas imperialistas, 

corridas armamentistas e alianças militares, obtendo seu estopim com a morte de 

Francisco Ferdinando, arquiduque da Áustria, formando a Tríplice Aliança (Alemanha, 

Áustria-Hungria e Itália). Em contrapartida, formava-se a Tríplice Entente (Grã-

Bretanha, França e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), a fim de combater 

a Tríplice Aliança nos avanços territoriais, inclusive seus próprios territórios. Apesar 

dos quatro anos em que perduraram a Guerra, a Tríplice Aliança terminou derrotada, 

assinando o Tratado de Versalhes com diversas sanções, entre elas a promessa de 

que a Alemanha não atacaria nenhum outro território (JOHNSSON, 1989). 

É neste contexto que nasce o Partido Nacional Socialista que, apesar do nome, 

o único objetivo em comum com o Socialismo era defender e colocar em primeiro a 

própria nação. Assim, Hitler se filia ao partido, crescendo em si o sentimento de ódio 

contra os judeus, que ele julgava como os responsáveis pela queda da Alemanha na 

Primeira Guerra Mundial. De acordo com Johnsson (1989), o envolvimento único 

entre a Alemanha Nazista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu 

pelo pacto de Não-Agressão entre as duas potências, no qual ambos não podiam 

invadir os territórios um do outro e em caso de Guerra de um dos países com outros 

países, tinham de se manter neutros e não escolher um lado. 

Foi em 1939, no começo da Segunda Guerra Mundial, que a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas quebrou o pacto, aliando-se aos Países Aliados. A 

divisão mundial da Segunda Guerra demonstrou-se de tal forma: 

 

ALIADOS EIXO 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Alemanha 

Reino Unido Japão 

França Itália 

Estados Unidos - 
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 Fonte: Própria (2022). 

 

É preciso ressaltar que os Estados Unidos faziam parte da Guerra apenas de 

modo financeiro, entrando de vez após o ataque de Pearl Harbor pelo Japão, 

resultando no ataque estadunidense à Hiroshima e Nagasaki. 

 

Polônia e a resistência contra a Alemanha nazista 

A Alemanha de Hitler buscava o revanchismo contra a França por conta da 

Primeira Guerra Mundial, além do Lebennsraum (espaço vital) proposto pelo líder 

alemão. O mesmo acreditava que a França e o Reino Unido não sustentariam suas 

ameaças de invasão e, assim, invadiu a Polônia, declarando Guerra ao mundo 

(JOHNSSON, 1989). 

O início da Guerra para os poloneses não ficou claro, visto que a propaganda 

dos campos de concentração era que eles eram uma oportunidade de trabalho para 

a população. Sendo assim, muitos poloneses iam por espontânea vontade rumo aos 

fornos de Hitler. Quando se deram conta, era tarde demais, já que a Alemanha tinha 

tomado posse de toda a Polônia, obrigando milhões de poloneses a viverem em 

campos de concentração. 

 

Os judeus do gueto eram relutantes em acreditar na existência dos 
campos de extermínio. Quando dois jovens judeus escaparam de 
Chelmno já em 1942 e descreveram o que lá haviam visto [...] seu 
relato foi negado [...]. Só em abril, quando relatórios de Belzec 
confirmaram a história de Chelmno, é que os judeus de Varsóvia 
realmente acreditaram nas máquinas da morte. [...] Mesmo nesse 
ponto, muitos judeus se apegavam à esperança de que somente 
alguns morreriam. Jacob Gens, o chefe do gueto de Vilna, disse em 
um encontro público: “Quando eles me pedem mil judeus, eu os 
entrego [...]. Pois se nós judeus não nos dermos de nós, os alemães 
virão e os levarão à força. Então não levarão mil, mas milhares. 
Entregando centenas, salvo um mil. Entregando mil, salvo dez mil” 
(JOHNSON, 1989, p. 506). 

 

Dessa forma, foi garantido pela Alemanha o jogo psicológico que fez com que 

os poloneses fossem participantes ativos em seu próprio extermínio, utilizando da 

esperança como arma. Assim, para Arendt (1999, p. 141-142) a verdade era que o 

povo judeu não era um todo organizado, que não possuía território, governo, nem 

exército em sua hora de maior precisão, não tinha um governo no exílio para 

representá-lo entre os Aliados [...], nem um esconderijo de armas, nem uma juventude 
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 com treinamento militar. Mas a verdade integral é que existiam organizações 

comunitárias judaicas e organizações recreativas e assistenciais tanto em nível local 

como internacional. Onde quer que vivessem judeus, havia líderes reconhecidos, e 

essa liderança, quase sem exceção, cooperou com os nazistas de uma forma ou de 

outra, por uma ou outra razão. A verdade integral era que, se o povo judeu estivesse 

desorganizado e sem líderes, teria havido caos e muita miséria, mas o número total 

de vítimas dificilmente teria ficado entre 4 milhões e meio e 6 milhões de pessoas. 

No entanto, Bauman rebate a análise de Arendt uma vez que se não fosse a 

colaboração dos judeus, muitos outros morreriam e ressalta que mais de um terço da 

população judaica foi exterminada sem a ajuda dos judeus. Apesar das análises 

acerca da esperança e da ajuda judaica, é fato que a Alemanha Nazista dizimou a 

população judaica polonesa sem motivo real. 

 

 

Na foto é possível observar os poloneses saindo dos trens que partiam das cidades rumo 
aos Campos de Concentração Nazistas.  

Fonte: El País (2018). 

 

Em meio aos anos em que perduraram a Guerra, a cultura judaica foi de fato se 

perdendo em meio ao trabalho escravo e aos fornos de Hitler. Após a Segunda Guerra 

Mundial, a Polônia ficou financeiramente em déficit, além do sentimento sem rumo 

devido às perdas durante a Guerra. 

De acordo com Faugeron (2007), atualmente a Polônia conta com um forte 

sentimento de nacionalismo e repúdio à Alemanha Nazista, bem como medo do país. 

Apesar de não haver ameaça alemã contra a Polônia, os Campos de Concentração 
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 Nazistas são vívidos nas memórias dos idosos, perpassando as imagens dos horrores 

através das gerações. É importante ressaltar que diversos museus foram criados 

tanto pelo Governo Polonês quanto Alemão no intuito de repudiar o Holocausto. 

 

 

Na foto, pode-se observar a libertação dos poloneses pelas tropas da URSS após a Guerra 
contra os nazistas e a retirada do território polonês de Adolf Hitler. 

Fonte: BBC, 2020. 

 

A cultura judaica, apesar das enormes perdas contínua ativa no país já que os 

judeus escondidos trataram de manter a cultura judaica viva através de músicas, 

símbolos e hábitos religiosos. A educação clandestina nos guetos judaicos contribuiu 

para a resistência perante a Alemanha Nazista (FAUGERON, 2007). 

 

Ucrânia e a dualidade nazista e soviética 

De acordo com Franco (2013), a história ucraniana é marcada por 

subordinações impostas, principalmente culturais. Apesar de seu território ser 

habitado desde a Idade Média, no período da Guerra Fria (conflito entre Estados 

Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) a Ucrânia fez parte 

da URSS, sendo parte essencial de seu território, principalmente quando se trata de 

um território de proteção em meio à Alemanha Nazista e sua invasão à Polônia (país 

vizinho). 
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Na imagem é possível observar o ponto estratégico da Ucrânia nas relações de batalha 
entre as tropas soviéticas e as tropas nazistas. Apesar da estratégia geográfica, política e 

militar para os países aliados, a população ucraniana sofreu consequência similares à 
Polônia. 

Fonte: Wikiwand (2022) 

 

Primeiramente, quando a Alemanha Nazista invadiu o território soviético 

encontrou-se diversas comunidades judaicas que ali viviam, dizimando essas culturas 

quase que por inteiro. Em segundo lugar, como a União Soviética tinha o sentimento 

de nacionalismo semelhante à Alemanha e Estados Unidos, os países anexados à 

URSS seguiam a cultura stalinista e leninista. Através deste fato, é possível concluir 

que os aspectos culturais da Ucrânia seguiam os padrões ditos socialistas stalinistas, 

construindo inclusive estátuas pela capital Kiev de Lenin e Stalin. 
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Na foto é possível observar a derrubada da maior estátua de Lenin existente, após 
inúmeras pressões populares da Ucrânia.  

Fonte: Brasil 247 (2013). 

 

O ódio ucraniano pela URSS se deu após o longo período do Holodomor ou 

Fome-Terror. Este período foi caracterizado por campos designados de trabalho, nos 

quais os ucranianos trabalhavam até a morte, sem poder ingerir alimentos (FRANCO, 

2013). Estima-se que foram mais de quatro milhões de mortos por conta do 

crescimento da industrialização e, consequentemente mão de obra, russa para que o 

militarismo e a economia avançassem. 

Assim como a Polônia, a Ucrânia perdeu grande parte sua cultura pelo regime 

stalinista, vindo a se tornar independente apenas em 1991 com a queda da União 

Soviética. No entanto, apesar da conquista de sua independência além da frágil e 

nova democracia do país, a localização do território contribui para diversas ameaças 

russas em direção à Ucrânia. O Governo ucraniano desde 1991 estreitou as relações 

com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que conta com países como 

Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Polônia, Reino Unido, Holanda, entre 

outros. Devido ao desejo da Ucrânia em fazer parte da OTAN, a Rússia percebeu tal 

ato como uma ameaça, invadindo em fevereiro de 2022 o território ucraniano. 

Em pouco tempo de guerra é possível observar a cultura ucraniana sendo mais 

uma vez destruída pela disputa de poder entre Rússia e os países aliados dos 

Estados Unidos da América, fazendo com que o povo ucraniano sofra com perdas 

tanto humanas quanto materiais como suas casas. A cultura construída ao longo de 
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 trinta anos desde sua independência é fragmentada conforme a população ucraniana 

se refugia em países vizinhos e assiste seu próprio país se tornar ruínas. 

Como professores, tem-se o dever de ensinar história para os alunos fazendo 

essa analogia de países como a Polônia e Ucrânia, afetados diretamente com a 

Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Rússia na Ucrânia atualmente, levar ao 

pensamento crítico da guerra, e entender todo o contexto histórico envolvido. 

 

Considerações finais 

A partir do exposto nos capítulos sobre a Polônia e sobre a Ucrânia é necessário 

entender que a Segunda Guerra Mundial afetou o mundo de maneiras diferentes, 

entretanto estes dois países são os que mais sofreram perante as disputas de 

poderes instauradas entre 1932-1945. Apesar do início da Segunda Guerra datar de 

1939, os anos que o antecederam foram marcados pela preparação armamentista e 

estratégica de países como Alemanha e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

É importante ressaltar que a cultura judaica da Polônia e a cultura ucraniana 

foram fragmentadas e perdidas durante os anos de domínio das duas potências 

mundiais da época e que, apesar da reestruturação da Ucrânia em 1991, hoje o país 

enfrente uma nova Guerra perante a Rússia. 

A reflexão sobre a perda cultural dos dois países é marcada pelo desespero e 

esperança de que eles consigam a reestruturação e a oportunidade de que as duas 

populações possam construir sua História enquanto democracia sem as 

preocupações das disputas entre Ocidente e Oriente. A perda para a História mundial 

é grande quando se trata dos horrores da Alemanha Nazista e do Holodomor ocorrido 

na Ucrânia e, ao invés de apreender e corroborar com o crescimento de países como 

Polônia e Ucrânia, amplamente afetados pela Guerra, os seres humanos continuam 

a repetir os mesmos equívocos passados. 
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Tecnologia e o ensino de história: uma análise de dois canais 

voltados ao ensino de história no Youtube 

 

Guilherme Rodrigues Maia Pimenta 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Na contemporaneidade o uso da tecnologia como ferramenta de ensino tem se 

tornado algo recorrente no cenário educacional. No entanto, essa novidade tem 

ultrapassado o campo da escola e ocupado outros espaços que inicialmente não 

possuem um compromisso com o ensino. Como exemplo temos a internet, em que 

as possibilidades de contato com os mais diversos conteúdos tornam-se reais, 

podendo contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos (BISPO, BARROS, 2016).  

Sabemos que pela amplitude de possibilidades esse espaço não se limita 

somente ao ensino, podendo também ser um local muitas vezes hostil em muitos 

sentidos. No entanto, pensando nele como um recurso didático, temos que considerá-

lo em suas dicotomias, levando em consideração os benefícios e os perigos de seu 

uso.  

Para compreender essa questão tomamos como base o ensino de história, com 

enfoque em canais do Youtube que propõem este tipo de ensino e o compromisso 

deles com essa iniciativa. Assim, propomos analisar dois vídeos com conteúdos 

similares em dois canais diferentes que possuam o enfoque no ensino de história, um 

com um compromisso de ensinar história, como vemos nas instituições de ensino, e 

outro com o sensacionalismo, propagando ideias falsas ou incompletas sobre o 

conteúdo. O critério para determiná-los como tais se dará pela seleção de vídeos em 

canais de grande acesso dentro da plataforma, considerando a veracidade dos 

tópicos apresentados e o compromisso com o ensino, como detalharemos ao longo 

da exposição. A partir disso buscaremos mostrar se existe ou não uma facilidade em 

propagar falsas ideias e o perigo disso para o ensino de história, sobretudo pelas vias 

digitais.  

Além disso, o tema dessa pesquisa se apresenta com relevância nesse contexto 

para além da realidade apresentada em que as tecnologias digitais tendem a fazer 

parte do ambiente de ensino, mas no contexto recente em que  o ensino tem ocorrido 
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 de forma remota pela demanda emergencial da pandemia do Covid-19, fazendo com 

que o ensino percorra esses horizontes de forma muito mais forte já que todo 

conhecimento passa a ficar limitado à existência da internet como veículo de 

comunicação entre as pessoas.  

É importante também considerar que na atualidade têm crescido o número de 

informações falsas sobre acontecimentos, as fakenews, que muitas vezes são 

propagadas em canais e plataformas que se propõem ensinar história, embora não 

haja um real compromisso com o conhecimento científico. Assim, frente a essas 

questões percebe-se a necessidade de refletir sobre o ensino da história nos meios 

digitais e seus desdobramentos na sociedade. 

No entanto, sabe-se que com as mudanças na comunicação e nos modos de 

ensino, os vídeos que ensinam história no Youtube podem gerar diversos benefícios 

para os alunos e os professores, como por exemplo a maior acessibilidade a 

determinados conteúdos. Outro exemplo diz da possibilidade de o professor usar um 

vídeo em sala de aula, o que ajuda a despertar o interesse do aluno pela história, pois 

trabalhar com a tecnologia em sala de aula é ter acesso à linguagem que os jovens 

utilizam cotidianamente. Também existe a vantagem de o aluno poder obter o 

conhecimento fora de sala de aula, através de um celular ou de um computador, pois 

o conteúdo pode ser acessado pela população no geral desde que tenha acesso à 

tecnologia.  

Mas da mesma maneira que este conteúdo está à disposição de qualquer um, 

ele também pode ser produzido por qualquer um, amador ou profissional, alguém não 

tem formação na área e alguém que tem. Um vídeo no Youtube pode ser produzido 

por qualquer pessoa com uma câmera e um microfone, o que pode levar à criação e 

disseminação de vários vídeos com conteúdos falsos e/ou duvidosos. 

Assim, a escolha pelos canais se deu na tentativa de conciliar canais com muitos 

inscritos e muitas visualizações pela amplitude e maior facilidade de acesso que eles 

podem ter, visto que o Youtube se constitui como uma plataforma que tende a 

recomendar vídeos e canais que possuem mais visualizações e likes.  

 

O ensino de história: da escola ao Youtube 

O ensino de história tem sido tema de amplas pesquisas na atualidade, 

colocando em xeque a visão tradicional da história que determina seu ensino por meio 

de “metodologias factuais, com metanarrativas, em que o professor estava habituado 
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 a uma exposição cronológica dos acontecimentos políticos, principalmente ligados 

sempre às enfáticas representações de poder, a ícones nacionais, [...] datas 

comemorativas, reprodutoras de determinada visão do passado” (BISPO; BARROS, 

2016, p. 857-858). Além disso, tais estudos também têm problematizado os recursos 

utilizados pelos professores de história, em grande parte limitados a aulas expositivas 

com suporte em livros didáticos, esquecendo-se da dinamicidade que o ensino 

precisa ter, sobretudo o ensino de história que permeia as mais diferentes áreas do 

saber e contribui para a compreensão de um todo a respeito de sua própria história e 

a respeito da história dominante. 

Bispo e Barros (2016) apresentam que a disciplina de história sofreu grandes 

mudanças entre os anos de 1980 e 1990 pelo interesse em novos objetos e 

metodologias de estudos, “centradas nos cidadãos comuns que passaram a ser 

valorizadas como testemunhas de seu passado e dos grupos sociais ao quais faziam 

parte, como atores sociais [...] que podiam e deviam contribuir com a historiografia” 

(p. 858). Além disso, com o avanço da indústria da tecnologia, o uso de novos 

recursos como os de audiovisual passaram a permear o espaço da escola, mesmo 

que como certa recusa pelos professores inicialmente, pela falta de uma formação 

continuada que os ensinassem a utilizar tais recursos.  

No caso específico do ensino de história, os conteúdos em sala de aula 

passaram a contar com novos suportes, como novas linguagens, uso de 

documentários, filmes, palestras, peças teatrais, entre outros. No entanto, o simples 

uso de novas ferramentas não modifica por si só o ensino, são necessárias outras 

mudanças que competem à abordagem do professor, como a manutenção da postura 

passiva dos alunos, característica do ensino tradicional.  

Com o contínuo avanço e democratização da internet, esse novo recurso 

também passa a integrar o espaço de ensino, tornando o conhecimento mais 

acessível. No entanto, essa abertura mostrou outro problema referente ao 

conhecimento: ao mesmo tempo que o ensino de história buscava agora voltar-se 

para a história daqueles que antes não eram vistos, deixava aberta a lacuna sobre a 

importância do saber científico e o cuidado pelo qual ele é realizado. Isso porque com 

o fácil acesso à internet qualquer pessoa poderia falar sobre algo sem um rigor, seja 

verídico ou não. Essa questão acabaria tomando outras proporções ao longo do 

tempo, culminando nas fakenews.  
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 No caso específico do Youtube, Bispo e Barros (2016) apresentam que ele se 

constituiu como fundamental no início dos anos 2000, pois  

 

trouxe vantagens através da oferta de vídeos curtos e disponibilização 
de arquivos de imagens e sons raros, como um discurso de um 
ditador, um clipe de música antigo, partes de documentários que 
integram o discurso oral com a apresentação de vídeos (p. 862). 

 

No entanto, como outras plataformas, o Youtube também se enquadra na 

problemática das fakenews e da não valorização do conhecimento, como veremos no 

próximo tópico. No entanto, é necessário, inicialmente, compreender que plataforma 

é essa e porque ela tem lugar privilegiado nas discussões sobre o ensino para além 

da escola. Segundo Costa (2020), o Youtube, plataforma de vídeos que surgiu em 

2005, “é destinada a conteúdos produzidos por usuários, que entram na plataforma e 

fazem cadastro, podendo inserir vídeos” (p. 50); além disso, a autora complementa 

que “o website foi formatado como uma ferramenta de broadcasting que permite o 

acesso livre e facilidade de distribuição do conteúdo audiovisual por indivíduos 

associados à plataforma” (p. 50). 

Atualmente o Brasil é o segundo maior consumidor de vídeos do Youtube no 

mundo, além de ser uma ferramenta de ganho de dinheiro por muitos pela 

monetização que o website realiza em vídeos que atendem aos critérios do site. A 

plataforma também conta com uma gama de anúncios que a financiam e que 

funcionam de acordo com os algoritmos que são parte do sistema operacional da 

plataforma. Nesse caminho, Costa (2020) fala sobre como o website se relaciona com 

seus produtores de conteúdo: 

 

Há uma política de uso da plataforma YouTube que é denominada de 
cultura colaborativa, referindo-se àqueles que participam da rede 
social, os usuários, que podem postar vídeos na plataforma. Existe 
um ocultamento do trabalho pelo que é chamado cultura colaborativa. 
A plataforma trata os produtores de vídeos como parceiros, 
responsáveis e integrantes da plataforma, mas eles são trabalhadores 
que geram o capital para a corporação, não detendo direitos 
trabalhistas. A liberdade aparente envolve a facilidade de acessar a 
plataforma com uma conta de email, elaborando um perfil com nome 
no canal para postar vídeos. Como a plataforma funciona com a 
visualização de vídeos, todos aqueles que postam esses vídeos são 
chamados de colaboradores, portanto, estão no interior de uma 
“cultura colaborativa” (p. 53). 
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 Assim, os mais diferentes perfis de conteúdo surgem na plataforma, buscando 

atender às demandas do Youtube e, dentre esses perfis, cresce massivamente o 

número de canais voltados ao ensino, seja para alunos que buscam aprovação em 

vestibulares, como para concursos. Tais canais muitas vezes se voltam para discutir 

diferentes áreas do conhecimento de modo superficial, direcionado apenas para as 

finalidades citadas, como uma forma “mastigada” do conhecimento dado nas escolas, 

que é de fácil consumo, em pouco tempo.  

É inevitável mencionar as vantagens que esses canais geram para a vida do 

estudante, sobretudo para aqueles que não possuem condições para frequentar uma 

escola ou um cursinho. No entanto, é muito comum que eles passem a ocupar um 

lugar superior em relação à escola, muitas vezes tendo mais valor que a palavra do 

professor dentro de sala de aula. Além desse perigo, Queiroga Junior e Dulci (2019) 

trazem como reflexão outro problema que permeia esse ensino, especificamente no 

caso do ensino de História: 

 

O fato de o YouTube proporcionar uma educação mais acessível, não 
o excluí da lógica de mercado, pois o conhecimento é transformado 
em mercadoria. E para atender as demandas do mercado, dentro dos 
moldes da cultura participativa, o YouTube depende dos profissionais 
que se dedicam a produção de conteúdos. Nesse sentido, a história 
está sendo muito procurada na plataforma, e o risco desse fenômeno 
é a qualidade do material disponível. [...] percebemos que existe uma 
significativa demanda social para a história em muitos meios, mas 
como declara Jurandir Malerba (2014), o problema é que essa história 
é de qualidade questionável, uma vez que nem sempre segue 
parâmetros teórico-metodológicos característicos do campo, ou seja, 
sem o rigor científico da História. Partindo do pressuposto que 
qualquer um pode escrever história, isso não significa que toda 
história tenha o mesmo valor e qualidade (p. 11). 

 

Essa questão acaba podendo acarretar em conteúdos “anacrônicos”, em que os 

acontecimentos e processos históricos narrados sejam distorcidos ideologicamente 

para uma finalidade específica, muitas vezes para demandas conservadoras da 

sociedade, como Queiroga Junior e Dulci (2019) apresentam. Por essa razão, 

considerando também o lado positivo do uso desse recurso na educação é que, como 

historiadores, devemos compreender com profundidade a dimensão da nossa 

profissão e o impacto dela no meio social, saindo dos muros da escola e buscando 

compreender a realidade que muitas vezes não pode estar ali e que só podem ter 

acesso a esse conteúdo na internet.  
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 Além desses aspectos, há de se mencionar aqui que esse processo de 

democratização dos conteúdos históricos por meio de plataformas como o Youtube 

remonta ao conceito de História Pública que, a grosso modo, seria apresentar a 

história ao público de forma acessível, em que o processo de aprendizagem 

aconteceria de forma mútua. Apesar de ser um conceito que possui múltiplos 

significados, vamos partir da sua compreensão pautada no interesse em tornar o 

conhecimento histórico em algo acessível e que abranja a história daqueles que 

também não fazem parte da história dominante.  

Malerba (2017) apresenta que nesse processo,  

 

Os historiadores não simplesmente divulgam o conhecimento para o 
público, mas devem trabalhar em conjunto com as pessoas comuns. 
O passado seria reconhecido como o terreno social em constante 
mudança, e os historiadores e o público deveriam cooperar e trocar 
ideias de modo a que sua expertise pudesse satisfazer as 
necessidades, desejos e conhecimento cultural do outro (p.10).  

 

Nesse sentido, algumas questões são fundamentais quando pensamos no 

ensino da história como algo público: como divulgar o saber histórico, se estendendo 

à periferia, para produzir reflexões históricas junto ao público? Como dialogar com 

uma comunidade, uma sala de aula, uma associação de bairro? Ou até mesmo tentar 

alcançar um público amplo, virtual, social e espacialmente fragmentado?  Tudo isso 

no intuito de colaborar coletivamente, compartilhar e tornar acessível um conteúdo 

que é fundamentado cientificamente para tornar os cidadãos cientes da sua própria 

história e afastados de discursos falsos que suplantam uma ideologia dominante. 

Defendemos a importância dessa compreensão sobre a história, pois tomamos como 

base a compreensão de Walter Benjamim sobre a história humana, sobretudo 

considerando a história como a memória coletiva dos vencidos como motor para 

subverter a instrumentalização do conhecimento na nossa sociedade: 

 

a memória coletiva dos vencidos distingue de diversos panteões 
estatais para a gloria dos heróis da pátria, não só pela natureza dos 
personagens, sua mensagem e a sua posição no campo do conflito 
social, mas também porque, aos olhos de Benjamin, ela simplesmente 
tem uma dimensão subversiva à medida que não instrumentalizada a 
serviço de qualquer poder (LÖWY, 2005, p. 111).  
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 Para melhor compreender estes aspectos mencionados e como esse conceito 

se sustenta no estudo, tomaremos como exemplo dois canais presentes na 

plataforma do Youtube, analisando dois vídeos e comparando um conteúdo em 

específico desses dois canais, o primeiro canal é Brasil Paralelo e segundo canal é o 

Parabólica. A hipótese aqui volta-se para a indagação sobre a fundamentação dos 

vídeos e sobre essa condição de tornar a história pública:  algum deles possui a 

opinião pessoal do apresentador como fundamento e em outro as questões são 

apresentadas com embasamento teórico na tentativa de gerar reflexões e não trazer 

respostas prontas sobre o tema?  Além disso, buscaremos analisar o alcance dos 

dois vídeos e questionar os porquês, entendendo que, na maioria dos casos, os 

vídeos de canais sem um compromisso verdadeiro com o ensino de história têm mais 

alcance, no caso mais visualizações que os canais com um verdadeiro compromisso 

com a história. 

 

Análise de canais para o ensino de História e suas contradições 

Para realizar uma análise considerando os aspectos mencionados 

anteriormente, fizemos uma busca na plataforma do Youtube por canais que se 

dedicam exclusivamente ao ensino de história, independente do público, e que 

tivessem um grande número de expectadores e inscritos, que é uma especificidade 

da plataforma em que as pessoas inscritas nos canais recebem notificações de 

quando os vídeos são lançados. Assim, partimos para uma pesquisa exploratória, 

pois buscou-se compreender o objeto estudando as suas particularidades e 

experiências, no caso o ensino de história pela plataforma do Youtube. Segundo 

Severino (2007) a pesquisa exploratória “busca levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto. [...] além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados busca identificar suas causas” (p. 123). Desse modo, a 

pesquisa se constitui como qualitativa, pois eu utilizo o Youtube como fonte direta de 

coleta de dados. 

Portanto, na busca realizada selecionamos dois canais: o primeiro, Brasil 

Paralelo, canal criado em 25 de julho de 2016 e que atualmente conta com 2,46 

milhões de inscritos, com a seguinte descrição: “A Brasil Paralelo acredita que o Brasil 

vai dar certo. E por meio de nossas produções trabalhamos para fortalecer em nossa 

cultura os valores e tradições que, notoriamente, ao longo da história conduziram a 
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 humanidade à paz e prosperidade”. Já o segundo canal, Parabólica, foi criado em 26 

de janeiro de 2015 e atualmente conta com 668 mil inscritos. A descrição do canal é: 

“Olá, eu sou Pedro Rennó, sou Professor de História e Filosofia de cursinho. Neste 

canal, Parabólica, terei sempre o maior prazer em lhes ajudar a conquistar os seus 

objetivos. Espero que gostem e sejam muito bem vindos!”  

A partir da seleção dos canais a serem analisados partimos para a segunda 

etapa em que buscamos vídeos em ambos os canais que tratassem do mesmo tema 

para realizar a comparação. Além disso, nos preocupamos com o tempo de duração 

dos vídeos, buscando não passarem de 25 minutos, e também estabelecemos como 

critério na escolha a seleção por um tema que fosse trabalhado nas escolas; portanto, 

acabamos escolhendo dois vídeos voltados para a discussão sobre a Era Vargas. No 

canal Brasil Paralelo encontramos inúmeros vídeos que se voltavam para essa 

discussão; no entanto, acabamos escolhendo o vídeo Getúlio Vargas foi um bom 

presidente?, por se tratar de um vídeo curto - 7min 27seg - e resumir os mandatos de 

Vargas na explicação. Já no canal Parabólica também encontramos uma grande 

gama de vídeos sobre o tema e acabamos escolhendo o vídeo Era Vargas Fácil, com 

21min 25seg de duração, por se tratar também de um vídeo que contemplasse de 

forma rápida a discussão sobre os governos de Getúlio Vargas.  

O primeiro vídeo a ser analisado, Getúlio Vargas foi um bom presidente?, do 

canal Brasil Paralelo, até o momento dessa pesquisa contava com 54.771 

visualizações. Ele é parte de uma megaprodução realizada por eles, um longa-

metragem intitulado Capítulo 6 - Era Vargas: O Crepúsculo de um ídolo - Brasil - A 

última cruzada. O vídeo começa com uma narração sobre o contexto histórico e 

fotografias do período, contando sobre o inconformismo da população em relação à 

ditatura de Vargas, a ausência de uma Constituição Federal, o arquitetar de uma 

revolta armada pela Junta Revolucionária MMDC e o processo que culminou na posse 

de Getúlio Vargas como presidente da república. Na sequência, aparecem diversas 

pessoas tecendo comentários sobre o governo de Vargas, breves análises sobre o 

impacto do seu governo no período e atualmente. No entanto, os nomes e a formação 

de cada comentarista não são apresentados ao longo do vídeo; apenas do historiador 

Leandro Narloch e do pesquisador Lucas Azambuja. É possível saber quem são 

alguns deles, como, por exemplo, Luiz Felipe Pondé e Olavo de Carvalho, mas 

somente pelo meu conhecimento prévio, já que tais informações não estão 

disponíveis no vídeo nem na sua descrição, nem no longa-metragem.  
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 A ausência dessa informação já contribui para questionar a veracidade das 

informações apresentadas, já que o vídeo se propõe como fornecedor de um 

conhecimento específico que requer estudo específico a respeito do tema, mas não 

se torna possível saber quem são aquelas pessoas que tratam do tema com aparente 

domínio. Além disso, ao longo das falas, diversas imagens antigas que remontam à 

época transitam. Já a respeito do conteúdo, apresentarei um breve resumo do que é 

falado e pontos que são importantes para pensar se possui a opinião pessoal do(s) 

apresentador(es) como fundamento ou com embasamento teórico na tentativa de 

gerar reflexões e não trazer respostas prontas sobre o tema. 

O vídeo narra como foi o processo de construção de uma ditadura varguista, 

que foi eleito de forma indireta. A descrição desse processo é a de que o governo de 

Getúlio Vargas se caracterizou por um grande processo de estatização do governo, 

de bancos, empresas, sistema de saúde, e um fechamento do país para o comércio 

externo, considerando que o modelo de seu governo estava alinhado com o modelo 

de governo socialista e fascista. Além disso, comenta-se que os modelos de governo 

nos quais Vargas se inspirou eram os de Hitler e Mussolini. Há também um 

reconhecimento de que grandes conquistas do nosso país foram realizadas no 

período em que Vargas governou.  

Durante alguns momentos do vídeo afirmam que o governo de Vargas tem “tudo 

a ver com a história do fascismo e do comunismo”, pela “cooptação” de uma 

identidade nacional e a produção de uma outra identidade nacional a partir do estado. 

Há a construção de uma narrativa em que Vargas forjou uma identidade nacional a 

partir dos seus interesses como governante, fazendo com que o nacionalismo 

construído por ele limitasse o avanço do capitalismo no Brasil. Além disso, fala-se 

também sobre como o rádio foi um meio de comunicação muito forte utilizado por 

Vargas para atingir a população, sobretudo com a criação da “Voz do Brasil”, numa 

tentativa de aproximar a figura do presente das pessoas. 

 Fazem menção ao programa educacional realizado por Vargas, que seguia 

diretrizes realizadas por um comitê central, como um meio também de construir pela 

educação e pela cultura esse projeto de identidade nacional mencionada. Além disso, 

falam sobre como Getúlio Vargas cooptou intelectuais e membros da elite brasileira 

para sustentarem o seu projeto político que se alinhava à esquerda da política 

brasileira. É necessário mencionar que não é citado em nenhum momento do vídeo 
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 nem na descrição as referências que embasaram tais análises a respeito do governo 

de Getúlio Vargas.  

Já no segundo vídeo, A Era Vargas fácil, do canal Parabólica, diferentemente 

do primeiro, é possível identificar quem está contando sobre o tema: Pedro Renó. 

Atualmente, conta com 104 mil visualizações. Além disso, esse vídeo é parte de uma 

coletânea realizada no canal voltada para a explicação histórica do período da Nova 

República. Nesse vídeo em específico o tema central é a Era Vargas, de 1930 a 1945, 

sem focar na morte de Getúlio, e voltado para questões mais detalhadas sobre esse 

governo e sobre o caráter do Vargas como presidente, indo além dos fatos. No vídeo 

ele fala que Vargas tomou o poder por meio de um golpe e constitui um governo 

dividido em três partes: o governo provisório, o constitucional e o período autoritário. 

Assim, descreve que o governo de Vargas inicialmente se volta muito para as 

questões populistas, ou seja, ele se pautou muito no carisma para lidar com as 

massas. Nesse processo Renó fala sobre como Vargas sofreu pressões políticas e 

como ele, nesse período, buscou um amplo processo de industrialização e 

urbanização do Brasil.  

Além desses aspectos, Renó fala sobre como durante o governo constitucional 

de Vargas a política brasileira estava dividia ideologicamente em duas correntes: a 

primeira era a da Ação Integralista Brasileira, grupo que era fortemente influenciado 

por ideais fascistas, sobretudo pelo governo de Mussolini e Hitler. Esse grupo 

inicialmente apoiou as ideias propostas por Vargas. Do outro lado tem a Aliança 

Nacional Libertadora, ligada a causa popular, fortemente influenciada por ideais 

socialistas da revolução de outubro de 1917.  

Nesse processo Vargas conseguiu reprimir ambos os grupos por meio de um 

golpe em que ele dizia que o Brasil estava sob uma ameaça comunista e por isso ele 

deveria governar para se livrar dessa ameaça, iniciando aí o governo do Estado Novo, 

que constitui-se como uma ditadura em que todo o poder fica centralizado nas mãos 

dele. Esse período foi marcado por censuras contra diversos músicos, intelectuais, 

artistas e figuras políticas que eram contrárias aos posicionamentos de Vargas. Além 

disso, Renó fala sobre como o Brasil nesse período estava com as “portas abertas” 

para a ostensiva internacional, sobretudo dos Estados Unidos da América, 

influenciando diretamente a economia brasileira. É importante ressaltar que ao longo 

de toda a apresentação dos acontecimentos, Renó menciona as fontes que 

embasaram a sua pesquisa sobre o assunto, trazendo também elementos da nossa 
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 cultura, como filmes e músicas que tratam do assunto. Além disso, todas as fontes 

mencionadas por ele estão na descrição do vídeo para facilitar o acesso aos 

conteúdos para aqueles que querem ir além do vídeo.  

Na comparação entre os dois vídeos apresentados, podemos ver que mesmo 

com uma produção mais elaborada no uso de recursos audiovisuais, a ausência de 

informações que sustentem as falas no vídeo do canal Brasil Paralelo dificulta o 

processo de ensino e aprendizagem por não dar lugar ao conhecimento científico. 

Assim, os fatos ali apresentados, apesar de muitos deles estarem já no imaginário 

social, não são aparentemente embasados em nenhuma pesquisa ou autor 

especialista no assunto. Outro problema encontrado é a ausência de informações 

sobre os governos presentes no mandato de Vargas, já que não há menção ao 

governo provisório, o constitucional e Estado Novo, nem a grupos importantes que 

foram contrários ou a favor de Vargas nesse período, muito menos sobre o apoio 

popular.  

Já no vídeo presente no canal Parabólica podemos perceber um cuidado do 

apresentador em delimitar bem os acontecimentos e trazer elementos externos que 

possam contribuir para a compreensão de quem o assiste, fundamentando a sua fala 

nos referenciais teóricos utilizados. Além disso, o apresentador se preocupa em dividir 

o vídeo em vários tópicos para facilitar a absorção do conteúdo, como vemos na 

Figura 1. 
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 Figura 1. Uso do recurso de “título” ao longo do vídeo para facilitar o acesso ao 

conteúdo.

 

Fonte: A Era Vargas Fácil – Parabólica (2016) 

 

A falta de sustentação do discurso, das afirmações apresentadas, a ausência de 

informações, são elementos que fazem com que o vídeo do canal Brasil Paralelo 

construa um discurso sobre Vargas que beira a opinião pessoal. No entanto, como o 

canal propõe um ensino da “cultura, os valores e tradições que, notoriamente, ao 

longo da história conduziram a humanidade à paz e prosperidade”, podemos ver que 

ele não cumpre o que propõe. Assim, para finalidades educacionais o vídeo apresenta 

problemas que devem ser evitados no ensino da história.  
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 Considerações finais 

Considerando o apresentado e a análise realizada, podemos compreender que 

na tentativa de publicizar a história e torná-la acessível, o uso da plataforma Youtube 

para divulgar conhecimento tem sido muito grande e muito produtivo. No entanto, 

essa ferramenta acaba se tornando uma “faca de dois gumes” quando pensamos “que 

história é essa que está sendo contada?”, retomando a importância de se voltar para 

a história dos vencidos e qual a fundamentação do que está sendo dito.  

Vemos que ambos os vídeos se dedicam a contar sobre como foi a Era Vargas, 

no entanto o primeiro vídeo acaba caindo no “fenômeno da desinformação” (ALVES, 

MACIEL, 2020, p. 148) quando não dá ênfase nas referências que fundamentam a 

apresentação, na ausência de informações importantes a respeito do período e das 

informações referentes aos apresentadores. Essa questão acaba retomando ao que 

entendemos como o processo de formação das fakenews, em que “qualquer um pode 

dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto da maneira que bem entender. A 

informação pode vir de qualquer fonte e sem nenhum critério” (ALVES, MACIEL, 

2020, p. 148). Assim, vemos que não há um real compromisso com o ensino da 

história por parte do canal, com base na produção do vídeo analisado.  

Diferentemente, na análise do segundo vídeo vemos que há uma consideração 

por fatores da história que dizem tanto da história dominante como da história dos 

vencidos, sobretudo quando o apresentador faz menção às diferentes camadas da 

sociedade que se mobilizaram nesse processo ditatorial e que foram afetadas de 

diferentes formas, como os trabalhadores, as mulheres etc. Além disso, Pedro Renó 

fundamenta sua apresentação em conhecimentos científicos e os deixa disponíveis 

para seus viwers como uma forma de tornar o conhecimento acessível, contribuindo 

para tornar o conhecimento histórico algo público para todos.  

Já com relação ao alcance dos vídeos, diversos fatores podem contribuir para 

que os vídeos tenham alcances diferentes, número de inscritos, formas de divulgação; 

mas se tomarmos como base a análise de Silva e Zamparetti (2021) sobre essa 

produção do Brasil Paralelo vemos que esse canal tem uma forma de financiamento 

externo que acaba gerando uma maior visibilidade, além de ter uma força ideológica 

muito grande, pois 

 

surgiu em 2016, fomentado pela onda crescente de movimentos 
contra o, então, governo Dilma, bem como as crescentes 
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 manifestações e os protestos contra o governo e a favor de mudanças 
políticas. Assim, Henrique Viana, juntamente com seus dois colegas, 
Felipe Valerin e Lucas Ferrugem, fundaram o canal Brasil Paralelo. 
Viana, Valerin e Ferrugem, desde o princípio, assumem a linha de 
pensamento de Olavo de Carvalho (entrevistado com grande 
recorrência nos documentários), ou seja, uma história (re)escrita pela 
ótica olavista. [...] Ainda, segundo os produtores, o Brasil Paralelo se 
manteria basicamente através de assinantes, que se tornam membros 
e têm acesso a materiais exclusivos. O plano básico, denominado de 
Membro Patriota, custa dez reais, enquanto a assinatura Premium 
custa quarenta e nove reais mensais. No entanto, este diferencial a 
mais no valor permitir acesso a outra ferramenta educacional, o que 
se intitula como núcleo de formação, que basicamente são cursos, 
novamente, com vieses da direita (p. 17-18). 

 

Nesse sentido, a produções audiovisual do Brasil Paralelo não possuem uma 

proposta educativa de fato, servindo como uma forma de refletir o momento atual 

brasileiro, que é repleto de “verdades pessoais, vieses coletivos, disputa de narrativas 

e movimentos reacionários” (SILVA, ZAMPARETTI, 2021, p. 23). O vídeo acaba 

sendo totalmente ideológico, trazendo apenas os fatos recortados e sem fontes.  
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O ensino da Ditadura civil-militar nas escolas goianas: desafios e 

possibilidades 

 

Milena Giovanoni 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

Introdução  

Durante 21 anos o Brasil viveu em um regime de exceção, marcado por violência 

e repressão, inaugurado e mantido por um golpe fundamentalmente militar, mas com 

uma expressiva participação civil e empresarial.  Hoje, mais de cinquenta anos após 

a data que inaugurou este período, o ensino da história da Ditadura civil-militar nas 

instituições de ensino básico tem passado por grandes desafios. Mesmo com as 

discussões públicas e a quantidade de material produzido, o tema ainda é 

considerado sensível, por indicar um passado traumático, marcado por violência e 

repressão, além de que a proximidade temporal com o período ainda o coloca no 

conceito de História do tempo presente, já que os testemunhos e personagens desta 

época ainda permanecem. Ademais, não existe um consenso social em relação à 

história da Ditadura civil-militar, que tem se tornado objeto de disputa política e 

ideológica nos últimos anos, o que dificulta o trabalho do historiador profissional e do 

professor de história do ensino básico.  

Nesse sentido, esse projeto se aproveita da ideia de uma História do tempo 

presente, do crescente avanço nos trabalhos acadêmicos sobre o período ditatorial 

fora do eixo Rio-São Paulo, ou seja, uma historiografia da ditadura no interior do 

Brasil, e das reflexões que foram possibilitadas com a intervenção em sala de aula do 

primeiro semestre do Estágio supervisionado, onde foi trabalhada essa temática, para 

identificar e analisar as dificuldades apresentadas no ensino da Ditadura civil-militar 

nas escolas goianas. 

 

Materiais e métodos  

O principal pressuposto teórico-metodológico utilizado neste trabalho foi o de 

História oral, considerado como um “(...) método de pesquisa baseado no registro de 

depoimentos orais concedidos em entrevistas” (SELAU, 2004, pp. 2018), ou seja, 
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 nesse procedimento são analisados os discursos concedidos ao historiador de 

maneira oral, e não em documentos escritos, como a história era tradicionalmente 

construída. Neste projeto em específico são utilizados como fontes os depoimentos 

de professores que atuam nas escolas goianas, colhidas de forma remota, devido ao 

contexto pandêmico em que o país se encontra.  

A elaboração das perguntas nos trabalhos que utilizam a metodologia da história 

oral é de suma importância. É necessário levar em consideração o perfil do grupo a 

ser analisado, a forma de abordagem, e até mesmo o local em que essas entrevistas 

serão realizadas. Após a coleta dos depoimentos, como toda fonte utilizada na 

pesquisa histórica, esses discursos serão submetidos ao crítico do historiador, neste 

caso específico comparando essa entrevista com alguma fonte externa, outro 

depoimento e até mesmo analisar as hesitações, dúvidas e expressões 

compartilhadas pelo entrevistado. Além disso, as subjetividades encontradas nesses 

discursos (muitas vezes colocadas em contraposição à suposta objetividade das 

fontes escritas) são importantes para entender a pluralidade de discursos sobre 

determinada temática.  

Contudo, como já foi colocado anteriormente, em vista do contexto pandêmico 

em que esse projeto foi realizado, algumas mudanças neste procedimento serão 

necessárias. Inicialmente, foram enviadas aos professores escolhidos as perguntas 

via Google forms, para serem respondidas de maneira anônima. Esses 

questionamentos foram divididos em duas sessões distintas: atuação profissional e 

ensino de história. Na primeira foram abordadas questões relativas à formação 

profissional dos docentes, suas áreas de pesquisa e locais de atuação, em um total 

de cinco perguntas (três de múltipla escolha e duas discursivas). Enquanto na 

segunda sessão os questionamentos foram voltados para as questões específicas 

em relação ao ensino de História e da história da Ditadura civil-militar, em um total de 

doze questões, sete discursivas e cinco de múltipla escolha. A partir dessa 

construção, as fontes foram analisadas para assim identificar como se dá o ensino 

dessa temática nas escolas em que esses professores atuam.  

Além disso, é válido ressaltar que esse trabalho também será perpassado pelo 

conceito de História do tempo presente: “sua característica básica é a presença de 

testemunhos vivos, que podem vigiar e contestar o pesquisador, afirmando sua 

vantagem de ter estado presente no momento do desenrolar dos fatos” (DELGADO; 

MORAES FERREIRA, 2013, pp. 22), ou seja, pela permanência dos testemunhos e 
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 personagens daquele momento histórico, a história do tempo presente é 

caracterizada por um debate vivo, geralmente com imbricações éticas e políticas, 

como no caso da Ditadura civil-militar no Brasil. Esse fato geralmente é levado em 

consideração quando esse tema é trabalhado em sala de aula, e também será levado 

em conta no desenvolvimento dessa pesquisa.  

 

Resultados e discussões  

As disputas de memória referentes à Ditadura civil-militar atingiram nos últimos 

anos um debate público, incluindo as salas de aula da educação básica. O ensino 

deste conteúdo é previsto na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), e na prática 

conta com algumas particularidades, aqui apontadas. A história da Ditadura designa 

um passado violento, e também inserido no tempo presente. Entende-se como 

História do Tempo Presente (IHTP) o estudo de um passado histórico recente, que 

possui um debate socialmente ativo, e muitas vezes com testemunhas que ainda 

permanecem. Neste diálogo, também se reformulou uma questão primordial para se 

fazer história: a visão retrospectiva dos eventos, ou seja, o historiador deveria estudar 

aquilo que tivesse uma relativa distância, quando todos os testemunhos daquele fato 

não estivessem mais vivos, já que é justamente nessa área que o historiador da HTP 

atua. Logo, por essa proximidade temporal, o ensino da História do Tempo Presente 

carrega certas dificuldades e especificidades.  

Dentro desta chave, alguns historiadores trabalham com a ideia de que este 

período ainda não foi totalmente superado como passado, já que, diferentemente de 

outros países que sofreram com regimes autoritários, o Brasil teve uma transição 

bastante inconclusa, chefiada pelos próprios agentes do regime ditatorial. Até mesmo 

as discussões que visam esclarecer este passado recente, como a Comissão 

Nacional da Verdade (2012), atingiram certo debate nos veículos de comunicação e 

entre os historiadores, mas sem atingir seus objetivos na esfera pública. Nesse 

sentido, existe hoje uma deficiência no que diz respeito a uma memória pública sobre 

esse passado tão vivo na História do Brasil.  

Ademais, nos últimos anos houve um fortalecimento do negacionismo histórico, 

que nega a violência, a crise econômica e até mesmo o status de Ditadura do período 

pós golpe de 1964. O negacionismo é um movimento que nega verdades 

cientificamente comprovadas, no caso da História esse movimento nasceu entre os 

negacionistas do Holocausto, que defendem que as proporções históricas em relação 
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 ao número de judeus mortos são exageradas. Na história do Brasil, o período da 

escravidão e da Ditadura Civil-militar são as principais vítimas desse movimento.  

Esse discurso, inicialmente veiculado pela internet ganhou força, chegando a 

livros, documentários e, é claro, às salas de aula. Um ponto a ser destacado são as 

disputas de memória referentes à Ditadura civil-militar, entendendo a sala de aula 

como espaço de memória e história. Disputas de memória são as lutas pela 

representação e utilização de um passado, bastante visíveis quando se trata de um 

passado autoritário ou violento, como por exemplo regimes de exceção e períodos de 

escravidão. Logo, é de suma importância pensar o espaço da sala de aula como um 

espaço de memória, já que o desconhecimento sobre os fatos que aconteceram no 

período pós-golpe de 1964 abrem espaço para negacionismos e revisionismos, 

perigosos para a manutenção da Democracia. Esse processo deslegitima a produção 

historiográfica, atacando sua autoridade científica e, consequentemente, a figura do 

professor de história do ensino básico.  

Ao todo, sete professores da rede pública e particular de Goiânia responderam 

às questões, colocadas via Google Forms. A primeira parte da análise diz respeito 

diretamente à formação e possível especialização desses profissionais. De maneira 

geral, os docentes ouvidos durante a pesquisa possuem mais de dez anos de carreira, 

cerca de 57%, enquanto a minoria, 14%, estão a menos de dois anos em sala de aula 

e cerca de 28% possuem entre dois e cinco anos no exercício da docência. Ainda na 

tentativa de estabelecer um perfil para o grupo ouvido neste trabalho, mais da metade 

desses professores possuem especialização ou pós-graduação, nas mais diversas 

áreas, como ensino de História, Ditadura civil-militar, psicopedagogia, História Antiga, 

dentre outros. A maioria absoluta destes docentes atua em mais de uma instituição 

de ensino, e um grande número se concentra na rede pública (estadual, federal ou 

municipal), enquanto apenas dois desses docentes estão inseridos na rede particular 

de ensino (um deles indicou como rede particular de ensino uma escola militarizada). 

Logo, é válido dizer que o grupo analisado nesta pesquisa diz respeito a professores 

com um longo tempo de carreira, especializados profissionalmente e inseridos na 

educação da rede pública.  
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A segunda etapa da pesquisa diz respeito ao objetivo deste trabalho: como tem 

se dado o ensino de História e especialmente da História da Ditadura civil-militar nas 

escolas goianas. O primeiro questionamento (“Nos últimos anos houve alguma 

reprimenda em relação a assuntos da disciplina de história durante sua atuação como 

professor?”) teve suas respostas bastante divididas, com mais de 40% dos docentes 

indicando que sim: nos últimos anos foram vítimas de alguma reprimenda por 

assuntos abordados em sala de aula. Dois comentários merecem destaque neste 

tópico. Dois docentes relataram o episódio que sofreram, sendo que um deles foi 

afastado da disciplina que leciona por “abordar temas como política, gênero e 

sexualidade, empoderamento feminino, inclusão de trans.” O outro professor relata 

que teve sua carga horária de trabalho reduzida, que isso servia como uma espécie 

de ameaça para os demais. Esses fatores demonstram a existência de uma certa 

censura nas salas de aula da disciplina histórica. A recepção da questão seguinte 

ajuda a confirmar este fato.  
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  A próxima questão, com 100% de respostas positivas, reitera o fato que foi 

indicado na pergunta anterior. Todos os docentes que foram ouvidos neste trabalho 

responderam que existe uma dificuldade em trabalhar certos temas, considerados 

sensíveis ou polêmicos em sala de aula. As justificativas para essas questões são 

bastante variáveis. Um professor indicou que com o atual sistema de ensino e 

avaliação (preparar os estudantes da educação básica para vestibulares e ENEM), 

os alunos têm deixado de lado certos temas e debates reflexivos para estudar 

assuntos relativos a esses processos seletivos. Os outros professores apontaram 

dificuldades diferentes: o consumo de conteúdos negacionistas por parte do alunado, 

que tenta inserir essas informações em sala de aula; escola militarizada que não vê 

com “bons olhos” as questões sobre ditadura; a ascensão do fascismo no país, que 

faz com que os professores tenham mais cuidado em determinados conteúdos; e até 

mesmo um docente que alegou ter sido proibido de tratar certos assuntos durante a 

atual gestão Federal e Estadual. Alguns assuntos como Política, direitos das mulheres 

e dos povos indígenas, Fascismo, Nazismo, Militarismo, Religião, Gênero e 

Sexualidade são apontados como os mais difíceis de se tratar em uma sala de aula 

na atualidade. 

 

 

 

As últimas questões tratam especificamente do Ensino da Ditadura civil-militar. 

Mais de 71% dos professores que compõem a pesquisa afirmam ter dificuldade para 

trabalhar este conteúdo, e dois docentes optaram por comentar essa questão. Um 

dos professores coloca que chama muito mais à atenção dos alunos quando são 

abordados temas referentes a torturas, perseguições e silenciamentos, e que muitos 

alunos comparam esses fatos à violência policial, comum em suas realidades. O 



 
246 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 segundo comentário diz que “Existem alunos que trazem forte influência de casa 

defendendo esse regime", o que gera uma dificuldade de debate. Ou seja, neste item 

observa-se dois perfis distintos, um em que existe uma facilidade na abordagem do 

tema e o outro que existe uma maior dificuldade.  

 

 

 

Quanto ao estilo de abordagem, três questões foram postas, com perguntas que 

abarcavam desde os recursos utilizados pelos professores, a temáticas mais 

trabalhadas dentro do assunto e qual nomenclatura abordada. A maioria dos 

professores indicam usar como recurso nesse debate livros, vídeos e até mesmo 

trechos de filmes, mas não foi citado nenhum exemplo neste tópico. Quanto à 

temática que mais ganha ênfase em sala de aula, não houve um consenso como nas 

respostas anteriores. Os dois temas que despontaram, com 28,6% cada, foram as 

manifestações culturais do período (arte engajada, contracultura, etc.) e a violação 

aos direitos humanos (torturas, assassinatos, desaparecimentos, etc.). Economia 

(economia e o arrocho salarial dos trabalhadores no período) e a questão política 

(presidentes, Atos institucionais, fechamento do congresso, etc), aparecem entre os 

menos votados, demonstrando uma análise mais social e cultural por parte desses 

professores.  
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Por último, questionou-se qual a nomenclatura utilizada em sala de aula pelos 

professores, para se referir ao período entre 1964 e 1985 no Brasil. Como de praxe, 

os dois termos que apareceram nas respostas dos professores foram Ditadura militar, 

com mais de 50% dos votos, seguido por Ditadura civil-militar, presente em cerca de 

28% das respostas. Dentre os comentários dos docentes em relação à nomenclatura, 

os que utilizam a palavra civil, justificam a participação de setores da sociedade no 

golpe e na manutenção do poder, e que é interessante abordar essa questão em sala 

de aula, pois muitos alunos desconhecem esse termo. Um parecer interessante de 

um professor que prefere apenas Ditadura militar, é que esses termos podem ser 

discutidos em sala de aula, mas que este não é um debate tão urgente dentro do 

assunto. Por último, também foi colocado que alguns alunos têm questionado a ideia 

de denominar o período entre 1964 e 1985 como uma ditadura, baseado em 

conteúdos negacionistas encontrados na internet e até mesmo no discurso proferido 

pelos seus próprios familiares. 

Baseado nos dados expostos anteriormente, pode-se afirmar que os 

professores de história da rede básica de ensino, seja ela pública ou privada, têm 

passado por dificuldades para lecionarem seus conteúdos. A onda de negacionismo 

que atingiu o debate público nos últimos anos, fomentada por um debate político e 

um enorme crescimento de conteúdos que negam a verdade histórica, chegou às 

salas de aula. Esse tipo de embate, muito caro ao professor de história, afeta em 

grande escala os debates propostos pela disciplina. Contudo, ao pensar a sala de 

aula como um lugar de memória e história vivas, a figura do professor pode ser um 

forte aliado no combate a esses negacionistas.  
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Conclusões  

Em suma, todos os docentes que contribuíram para essa pesquisa, de alguma 

forma, têm enfrentado dificuldades no exercício de sua profissão nos últimos anos. 

Dos sete professores, atuantes nas mais diversas instituições de ensino de Goiânia, 

todos afirmaram que enfrentam problemas em debater certos assuntos em sala de 

aula, enquanto mais da metade relatou já ter sido vítima de algum tipo de represália 

por abordar certos conteúdos. Esses números se tornam ainda mais preocupantes 

quando se questiona acerca do ensino da Ditadura civil-militar, já que além de afirmar 

que existem problemas constantes em relação a esses assuntos, os professores 

trazem relatos de como os jovens alunos têm sido influenciados pelo negacionismo e 

revisionismo histórico. Nesse sentido, conclui-se que, de fato, o período de exceção 

que o país viveu tão recentemente, entre 1964 e 1985, configura um tema cada vez 

mais complexo de ser abordado em sala de aula. Um embate que, infelizmente, se 

tornou rotina para os historiadores.  
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6. Metodologias e aprendizagem histórica 
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Operação Valquíria: cinema e representação histórica em sala de 

aula 

 

Arthur Vieira Vilarinho 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Introdução  

O historiador Robert Rosenstone, em seu livro A história nos filmes/Os filmes na 

história, define como a História representada pelo cinema se refere a acontecimentos, 

momentos e movimentos reais do passado, mas ao mesmo tempo é composto por 

elementos irreais e ficcionais.  

O cinema, assim como praticamente todos os outros meios tecnológicos de se 

transmitir informação, se tornou, no século XX, segundo Rosenstone, o principal meio 

para se transmitir as histórias que nossa cultura transmite para si mesma, seja no 

passado, presente, ficção ou não-ficção, de forma que as produções audiovisuais se 

tornaram de grande valor. Sejam elas filmes, documentários, docudramas históricos, 

minisséries, estão cada vez mais inseridas em nossa relação com o passado e ignorar 

este elemento seria deixar de analisar como uma parcela significativa da população 

passou a entender certos acontecimentos históricos.  

Entre os anos de 1939 e 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, um fato 

histórico de grande importância para a história, e que é amplamente debatido em sala 

de aula. Um dos momentos que mais chama atenção neste período de guerra é 

justamente a Operação Valquíria, que ocorreu em julho de 1944.  

Essa operação era nada mais que um plano criado pelo próprio governo nazista 

alemão da época, que tinha como objetivo principal manter o país funcionando em 

uma situação de emergência, como, por exemplo, a morte do líder alemão Adolf Hitler. 

Também visava evitar e conter situações como um levante da população alemã, que 

poderia protestar contra as ações que estavam sendo tomadas pelo governo, ou 

mesmo uma revolta de trabalhadores estrangeiros, cujo movimento cresceu bastante 

na Alemanha durante a guerra, quando muitos deles foram escravizados pelos 

alemães. Eles vinham de outras regiões, devido à opressão que era exercida pelo 

governo alemão.  
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 O objetivo deste artigo é analisar a abordagem trazida no filme Operação 

Valquíria (2008), dirigido por Bryan Singer, que tem como característica principal uma 

representação deste fato histórico ocorrido em julho de 1944, e com isso justificar a 

sua utilização em sala de aula, analisando como este filme pode contribuir para o 

debate historiográfico sobre o período retratado, considerando o contexto da época 

de forma a compreender como ocorreu este fato histórico. 

O filme escolhido foi Valkyrie, que na versão nacional ficou conhecido como 

Operação Valquíria, que teve seu lançamento em 2008. O filme enquadra-se nos 

gêneros biografia, história e drama como seus principais pontos de identificação, 

dirigido por Bryan Singer, diretor e produtor norte-americano que iniciou sua carreira 

no cinema no ano de 1988 com o curta metragem Lion's Den. Seu último trabalho 

como diretor foi no filme Bohemian Rhapsody, em 2018, tendo como destaque em 

sua carreira o filme Os Suspeitos, de 1995, o qual conquistou recorde de bilheteria. 

O filme ainda conta com uma gama bastante vasta de atores que são 

fundamentais para o entendimento do filme e representação dos personagens, tendo 

como destaques: Tom Cruise no papel principal, interpretando o Coronel Claus von 

Stauffenberg; Kenneth Branagh, como o Major-general Henning von Tresckow; Bill 

Nighy, como General Friedrich Olbricht; David Bamber, como Adolf Hitler. O filme, 

sendo bem estruturado, dirigido, roteirizado, com investimento e boas atuações pode, 

enquanto representação do fato histórico, apresentar aos alunos uma forma diferente 

dos livros, apresentando o audiovisual com um elemento de melhor entendimento e 

aproximação do passado.  

 

 

Figura 1: Imagem do elenco do filme Operação valquíria. 
Fonte: https://www.papodecinema.com.br/filmes/operacao-valquiria/. Acesso em: 24 fev. 

2022. 

https://www.papodecinema.com.br/filmes/operacao-valquiria/
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Operação Valquíria: contexto histórico 

Ao nos referirmos a um momento histórico específico que ocorreu em um 

período tão abrangente quanto a Segunda Guerra mundial, é sempre importante 

contextualizar o período em questão. É praticamente unânime que foi um período 

bastante violento e, sendo a Guerra, um elemento que só pode ser posto em prática 

a partir dos próprios seres humanos, é inegável que todos os líderes de Estado 

naquela época devem ser considerados responsáveis.  

Em 1933, Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha, mas esta sua ascensão não 

foi de forma alguma democrática, pois uma das características do governo nazista 

era uma forte centralização do poder. Um dos exemplos está na criação de uma lei 

que dava ao líder alemão a liberdade para criar leis sem aprovação do parlamento. 

Além disso, para ascender ao poder Hitler colocou em prática uma forte repressão 

aos vários movimentos de oposição.  

Entre os vários grupos de oposição estavam várias figuras militares, que 

inicialmente se opuseram contra Hitler devido às várias mudanças adotadas por ele 

para comandar o exército, tirando vários militares consolidados em seus postos e 

delegando pessoas de sua confiança para assumir seus cargos. Após a Batalha de 

Stalingrado, que teve seu início em 23 de agosto de 1942 e se encerrou com a vitória 

do exército soviético em 2 de fevereiro de 1943, a oposição alemã no exército e de 

políticos na época se intensificou, pois viam a derrota alemã na Guerra como algo 

eminente e com isso o governo nazista levaria a Alemanha ao caos.  

Segundo o historiador Richard J. Evans, a Alemanha nazista, sendo um Estado 

totalitário e unipartidário, tinha seu poder todo centralizado em um homem, Hitler. 

Sendo assim, havia um consenso comum, na época, de que sua morte poderia 

significar o fim da Guerra. É claro que foram tentadas várias vezes o assassinato do 

líder alemão, mas os insucessos em várias batalhas durante a Guerra levaram vários 

militares a tentar a morte de seu líder.  

Em 1943, um oficial alemão tentou colocar uma bomba em um dos aviões 

utilizados por Hitler, mas a bomba não detonou; o oficial era Axel Von Dem Bussche, 

capitão do exército nazista, que embora não tenha obtido sucesso, conseguiu 

recuperar a bomba e assim não ser descoberto.  

Entre todas as tentativas para assassinar Hitler, aquela que se destaca e se 

tornou mais famosa, sendo inclusive transformada em filme, é a Operação Valquíria, 
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 que ocorreu no dia 20 de julho de 1944. Esta tentativa ocorreu em um lugar chamado 

Toca do Lobo, que se localizava na Prússia Ocidental, uma espécie de bunker onde 

Hitler se reunia com seus generais e líderes políticos e organizava todas as suas 

estratégias de guerra; a Toca do Lobo foi, entre todos estes esconderijos, o mais 

utilizado pelo líder alemão na Segunda Guerra Mundial. 

Neste episódio, os líderes desta conspiração que mais se destacaram são os 

generais Henning von Tresckow, Friedrich Olbricht, juntamente com o coronel Claus 

von Stauffenberg. A ideia partia do princípio de alterar o plano Valquíria, que naquela 

época era um plano de contingência, e transformá-lo em um aparato para tomar o 

país e retirar o poder dos líderes do exército, tornando aqueles que eram aliados de 

Hitler os responsáveis por sua morte. 

 

 

Figura 2: Claus Schenk Graf von Stauffenberg. 
Fonte: https://www.infoescola.com/historia/operacao-valquiria/. Acesso em: 24 mar. 2022. 

 

Com isso os conspiradores esperavam, após conquistar o poder, negociar com 

os Aliados a rendição da Alemanha. Planejavam negociar o fim da guerra, mas de 

forma que o país não ficasse totalmente prejudicado, muito embora essa possibilidade 

fosse considerada impossível pois, de acordo com o historiador Ian Kershaw, os 

Aliados, por estarem à frente dos alemães na Guerra, não planejavam dar nenhuma 

garantia, facilidade ou vantagem para os alemães.  

Após as mais diversas tentativas de assassinar Hitler, o local escolhido pelos 

conspiradores para colocar a operação em curso seria justamente na Toca do Lobo, 

local considerado mais seguro por Hitler. O complexo da Toca do Lobo era enorme e 

https://www.infoescola.com/historia/operacao-valquiria/
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 muito bem estruturado, possuindo até o seu próprio cinema e mais de 30 construções, 

sendo elas construídas através de trabalho forçado de vários prisioneiros feitos pela 

Alemanha durante a Guerra. Havia uma média de 2000 pessoas trabalhando no 

complexo, desde altos oficiais do exército alemão até funcionários realizando serviços 

básicos, como limpeza e manutenção. 

Foi da Toca do Lobo que Hitler planejou e ordenou várias de suas estratégias e 

ordens durante a Guerra, algumas que tiveram consequências graves e que se 

tornaram elementos que fariam com que sua capacidade fosse colocada em xeque, 

ou seja, dando ainda mais argumentos para os conspiradores. Algumas de suas 

atitudes controversas, como a invasão a Rússia, demissão de generais sem nenhum 

motivo aparente, apenas por se sentir desconfiado de suas atitudes, incentivaram 

essa ação. 

Conhecida como atentado do dia 20 de julho, a Operação Valquíria tem início 

com a colocação de uma bomba no bunker onde Hitler se reunia com outros oficiais. 

Inicialmente os conspiradores pensaram que tinham obtido sucesso, então deram 

início ao plano, sob o comando do coronel Stauffenberg, que havia sido nomeado 

chefe do Estado-Maior. Deram a ele o poder para mobilizar a reserva do exército, 

removendo lideranças que eram a favor de Hitler, assim como as lideranças civis, 

com o pretexto de que a SS estava dando um golpe de Estado e planejando 

assassinar o líder alemão. Mas a operação fracassa e Hitler sobrevive, conseguindo 

entrar em contato com líderes da Gestapo e SS, que mobilizaram a reserva do 

exército contra os conspiradores. 

No fim, o líder da conspiração, coronel Claus von Stauffenberg, juntamente com 

os generais Tresckow e Olbricht, além do marechal Erwin von Witzleben, foram 

executados pelos nazistas, e calcula-se que pelo menos 5 mil membros dessa 

resistência foram presos e mortos.  
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Figura 3: A Toca do Lobo, quartel-general dos nazistas na Prússia Oriental. 
Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/operacao-valquiria.htm. 

Acesso em: 24 mar. 2022. 

  

O filme em sala de aula 

Assistindo ao filme é possível perceber que o foco principal da produção é, de 

fato, encenar de forma mais objetiva possível, pois a linguagem cinematográfica 

apresenta características de ampla capacidade de comunicação, possuindo 

movimento, enredo, mistério e vários outros aspectos que cativam o espectador. Nas 

escolas o cinema possuiu uma aceitação muito grande por parte do público jovem, 

pois muitas vezes apresentam temas que são mais facilmente compreendidos pelos 

estudantes do que se fossem transmitidos através de uma aula expositiva, 

ressaltando sempre o valor crítico que o filme possui, sendo necessário mostrar aos 

alunos qual o seu significado para entendimento do conteúdo apresentado.  

A escola é, assim, um espaço feito para propiciar o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos específicos que são trabalhados apenas no ambiente 

escolar. Deve-se, então, sempre encontrar novas formas de apresentação de 

conteúdo, visando um melhor entendimento e interação dos alunos com o conteúdo 

apresentado.  

De acordo com a professora Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen, o 

cinema não é apenas lazer, mas também uma importante ferramenta que pode gerar 

conhecimento e reflexão. Segundo ela, antes da década de 1970, filmes de caráter 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/operacao-valquiria.htm
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 fictício e documentários estavam sendo apresentados apenas em salas de cinema e 

na programação da TV, mas a partir do avanço tecnológico essa produção audiovisual 

pode ser levada para as escolas, se tornando um recurso pedagógico.  

Segundo a professora Laura Coutinho, da Faculdade de Educação de Brasília, 

é importante apresentar aos alunos que o filme não é um retrato fidedigno da 

realidade, mostrando que tem como principal característica o olhar de outra pessoa 

sobre o fato histórico (neste caso, o olhar do diretor Bryan Singer no filme Operação 

Valquíria). 

Deve-se sempre levantar alguns pontos importantes, tais como o filme como 

uma ferramenta de representação da realidade e não sendo uma cópia do fato 

histórico; que o filme não tem como objetivo ser uma ferramenta de reconstrução do 

passado, o cinema não tem este objetivo; e os personagens retratados nos filmes não 

seguem necessariamente as características reais que apresentavam quando o fato 

ocorreu, desta forma não tendo um compromisso de ser um material biográfico.  

Apresentado como sendo o ponto de vista do roteirista ou diretor responsável 

pelo filme, também destaca-se o aparato estético, sendo importante entender que os 

cenários, falas, interpretações dos personagens pelos autores são meramente 

representações do real. Em cima disso, vem o trabalho a partir da interpretação dos 

alunos e do próprio professor sobre a obra, sendo assim construídas, então, as 

conclusões a respeito do tema discutido.  

A partir de uma reflexão sobre os pontos trazidos pelo filme, dessa forma 

partindo para um discurso sobre as perdas e ganhos da adaptação e sobre as 

características presentes nas obras com relação ao fato histórico retratado, pode-se 

estabelecer um diálogo, elucidando melhor o que ocorreu e, principalmente, 

discutindo sobre as principais diferenças e semelhanças para com o real.  

O historiador Robert A. Rosenstone, em seu livro A história nos filmes, os filmes 

na história, nos traz uma explicação sobre a importância destes esclarecimentos com 

relação ao cinema.  

 

O cinema, em especial o filme dramático, faz exigências especiais do 
historiador tradicional, pois vai além (como fazem todos os 
historiadores, segundo os teóricos) da constituição dos fatos, ou seja, 
a criação dos fatos por meio da escolha de certos vestígios do 
passado (pessoas, acontecimentos, momento) aos quais são dados 
destaques porque são considerados importantes e dignos de serem 
incluídos em uma narrativa (p. 23).  
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 Rosentone também ressalta que o filme permite, em suas próprias 

características, inventar coisas, ou seja, podendo construir seus próprios elementos 

com relação ao passado, podendo, dessa forma, estabelecer sua própria narrativa, 

dando ênfase para os elementos que os envolvidos na produção consideram mais 

importantes.  

O filme discutido neste artigo, Operação Valquíria, de 2008, se baseia em fatos, 

sendo um trabalho que tem como objetivo reencenar os fatos que ocorreram em 1944, 

trazendo os aspectos considerados mais importantes sobre o contexto da época e 

com isso as condições que levaram figurões do alto comando do exército alemão 

nazista a colocarem suas vidas e carreiras em jogo para assassinar o líder de seu 

país, Adolf Hitler.  

No desenrolar do filme, logo no início há uma rápida apresentação do 

personagem Claus von Stauffenberg (Tom Cruise), o personagem principal do filme, 

que retorna à Alemanha, gravemente ferido, inclusive perdendo sua mão direita e o 

olho esquerdo em uma campanha de combate militar na Tunísia. Em seu retorno ao 

país, o coronel entra em contato com os conspiradores, que não estavam satisfeitos 

com o desenrolar da Guerra e temerários que uma derrota ou mesmo a extensão do 

confronto que já durava anos pudesse representar para a Alemanha.  

Faz-se, assim, um retrato histórico de como foi a operação para matar Hitler, 

apresentando principalmente em cenas de diálogo a situação econômica da 

Alemanha, assim como também sua situação política e militar, uma vez que já no ano 

de 1944, quando acontece este fato histórico, o exército alemão estava sendo 

constantemente vencido em vários confrontos com seus inimigos, deixando claro ao 

espectador que os malefícios daquele governo e suas ideologias eram um problema 

e que para os conspiradores levariam o país à ruína.  

Neste sentido, o filme se torna uma possibilidade real para a realização de um 

trabalho educacional. Considerando o filme como um recurso pedagógico que tem 

como objetivo auxiliar o professor no trabalho em sala de aula, é possível realizar um 

debate com os alunos sobre a importância deste acontecimento, discutindo os 

malefícios da guerra, discutindo pontos como a ideologia nazista, sobre a violência 

que existia neste período, destacando os malefícios da guerra para a vida das 

pessoas e, principalmente, os fatores que levaram a conspiração a ocorrer, assim 

como tantas outras, o porquê de ser tão importante matar Hitler nesta época, a ponto 
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 de homens de sua confiança resolverem matá-lo ao invés de seguir seus planos e 

convicções.  

Figura 4: Imagem de divulgação do filme Operação valquíria 
Fonte: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-127129/. Acesso em: 23 mar. 2022. 

 

 

Considerações finais 

A partir da análise do filme escolhido é possível notar que a retratação feita de 

forma a tentar reconstituir um fato histórico pode e deve ser utilizada em sala de aula, 

sendo a produção cinematográfica um elemento que possui características 

audiovisuais, a imersão e interação dos alunos com o conteúdo que está sendo 

trabalhado pelo professor em sala de aula. Isso ajuda na absorção do conteúdo por 

parte dos estudantes.  

Deve-se sempre levar em consideração os pontos já destacados quando 

utilizarmos essa ferramenta em sala de aula, principalmente destacando que o filme 

não faz um retrato totalmente fidedigno com relação ao período ou ao fato histórico 

que está sendo retratado, tendo o professor que ficar atento aos detalhes que 

circulam no filme, de forma a tratar o conteúdo apresentado pelo filme da melhor 

forma possível.  
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A odisseia de Hakim: da Síria à sala de aula 

 

Reyther Coutrin Vilard Silva 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

“No mundo há muitas armadilhas  

e o que é armadilha pode ser refúgio  

e o que é refúgio pode ser armadilha.”  

Ferreira Gullar  

 

O Brasil como refúgio: uma breve introdução  

Durante a elaboração deste artigo, o atual presidente da Fundação Palmares22, 

Sergio Camargo, se pronunciou em seu twitter sobre o assassinato do jovem congolês 

Moïse Kabagambe - refugiado no país desde 2014, morto após cobrar do seu 

empregador o seu devido salário, até então em atraso - da seguinte forma: “Moïse 

andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto 

por vagabundos mais fortes”. A fala extremamente atroz e preconceituosa nos revela 

uma verdade triste e dolorosa: não há refúgio suficiente no Brasil.  

Segundo a Lei nº 9.474, de 1997, podem ser reconhecidas como refugiadas, no 

Brasil, aquelas pessoas que se encontram fora de seu país de origem devido a 

fundados temores de perseguição relacionados a questões de religião, raça, 

nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política e não 

podem ou não querem valer-se da proteção de seu país, assim como as pessoas 

obrigadas a deixar seu país de nacionalidade devido à grave e generalizada violação 

de direitos humanos, sendo a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados23, de 

28 de julho de 1951, um dos principais marcos legais e conceituais para a questão 

dos refugiados.  

                                                
22 Entidade pública brasileira vinculada ao Ministério da Cultura, instituída pela Lei Federal nº 7.668, 
de 22 de agosto de 1988.  
23 Primeiro instrumento internacional de proteção aos refugiados, em vigência desde 21 de abril de 
1954. 
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 A lei nacional brasileira é considerada inovadora por instituir um órgão colegiado 

para analisar e julgar os pedidos de refúgio: o Comitê Nacional para Refugiados 

(Conare)..24  

 

Tabela 1: Número de refugiados reconhecidos, segundo país de nacionalidade 

ou de residência habitual, Brasil, 2011 -2020.  

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Coordenação-Geral do Comitê 
Nacional para os Refugiados (CG-CONARE/MJSP), 2020. 

 

Entre 2011 e 2020 o Conare recebeu oficialmente 53.835 refugiados, sendo 

86,2% venezuelanos, o maior grupo de refugiados a serem recebidos no Brasil. E em 

segundo e terceiro lugar, respectivamente, ficam os sírios e os congoleses. Os sírios 

com 6,7% das pessoas reconhecidas como refugiadas pelo órgão e a República 

Democrática do Congo representando a nacionalidade de 2,0% do total de pessoas 

reconhecidas como refugiadas ao longo do período abordado.  

Embora o número de venezuelanos seja 12,9 vezes maior que o número de 

sírios refugiados no Brasil, manteremos o foco no caso sírio. Segundo dados da 

ACNUR, os sírios representam 67% do total de refugiados oficialmente reconhecidos 

em âmbito mundial até o ano de 2020, alcançando assim o primeiro lugar em números 

de refugiados pelo mundo (ver figura 1). 

                                                
24 Órgão de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sobre o 
Conare, destaca-se sua estrutura composta por representantes do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública , Relações Exteriores, Economia , Saúde e Educação, assim como por representantes da 
Polícia Federal, da sociedade civil e do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 
(BRASIL,1997, artigo 14, Lei nº 9.474 ).  
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 Figura 1: Situações de deslocamento internacional por país de origem | final de 2020 

Fonte: UNHCR > GLOBAL TRENDS 2020. 

 

Portanto, a questão dos refugiados permanece em aberto para a sociedade. Os 

números de deslocamento crescem, assim como os casos de intolerância, ataques e 

mortes. Precisamos pensar e repensar as nossas relações com esses sujeitos, muitas 

vezes estranhos a nossa cultura e costume, que buscam em nós um refúgio, um 

amparo, uma proteção; contudo, para tal coisa precisamos estar preparados para 

recebê-los, não com preconceitos e ataques - como fizeram com Moïse -, mas com 

compreensão e humanidade, duas características apreendidas na escola, ambiente 

este que é nosso objetivo final. E por que não começar pelos quadrinhos? 

 

Recordatório  

A história das histórias em quadrinhos é por demais extensa e a sua origem é 

motivo de debate entre estudiosos, que ainda permanece sem um consenso definidor. 

Contudo, nossa motivação é menos explorar toda a história dos quadrinhos e mais 

apresentar um breve panorama histórico capaz de fornecer uma melhor compreensão 

da sua relação com a sociedade, de modo que começaremos por aquilo que é tido 

como um marco fundamental para as histórias em quadrinhos. Não tanto pelo 

ineditismo da invenção da linguagem, mas pela repercussão sociocultural, 

comecemos por The Yellow Kid (1895-1898), publicado no suplemento ilustrado do 

The New York World (1860-1931): criado por Richard Outcault (1863-1928) no 

contexto do desenvolvimento e barateamento do maquinário gráfico e das impressões 
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 em cores, juntamente com uma expansão do público consumidor de impressos, 

obteve as condições necessárias para sua criação. Foi tão “importante para o 

surgimento da ‘imprensa de massas’, ao ponto de inspirar a expressão ‘yellow 

journalism’, usada de forma crítica para classificar periódicos sensacionalistas e tidos 

como pouco sérios” (GOMES, 2021, p.3).  

Contudo, é outro personagem de Outcault que cruza a linha do Equador e desce 

até as terras tupiniquins: Brusty Brown (1902-c.1921). Publicado n' O Tico-Tico, o 

personagem-título é renomeado passando a se chamar Chiquinho. E com o passar 

do tempo é apropriado de tal forma por artistas brasileiros que assumiram a produção 

da série roteirizando e desenhando novas histórias ambientadas no Brasil, assumindo 

o posto de publicação principal do O Tico-Ticoo. Alguns leitores chegavam a acreditar 

que se tratava de um quadrinho verdadeiramente brasileiro. Este exemplo é 

elucidativo sobre as diversas dinâmicas de apropriação e circulação dos quadrinhos.  

As HQs passam a circular fora dos Estados Unidos a partir da formação dos 

syndicates, agências distribuidoras de tiras cômicas para jornais e revistas. O sucesso 

comercial desse material, desde fins do século XIX, e a nova configuração dos 

syndicates acarretaram a sua expansão pela América Latina e Europa, onde os 

materiais sofreram diversas apropriações culturais. As tiras ultrapassaram as 

fronteiras dos quadrinhos e impactaram autores como Monteiro Lobato (1882-1983) 

e Benjamin Costallat (1897-1961) e movimentos como o Modernismo Brasileiro.  

Na década de 1930 os quadrinhos sofrem uma drástica mudança quando 

algumas distribuidoras passam a dobrar o suplemento do jornal e vendê-lo não mais 

como suplemento, mas como uma revista em quadrinhos.25 A solução simples e 

barata piorou o nível da qualidade material das HQs ao passo que:  

 

As cores tinham de ser primárias e berrantes para aparecerem bem 
destacadas; as letras pequenas no balão não tinham a mesma sorte, 
o que tornava desafiadora sua leitura e preocupava educadores 
quanto aos malefícios que poderiam causar à visão. Tudo isso levava 
a uma seleção pouco rigorosa de histórias de qualidade – mesmo 
porque vincular-se às revistas em quadrinhos poderia significar o 
comprometimento de qualquer carreira com pretensões literárias ou 
artísticas. Tais revistas em quadrinhos acabavam se aproximando 

                                                
25 Para um melhor entendimento das mudanças ocorridas no modo de circulação e sobretudo das 
novas práticas de leitura que envolveram os quadrinhos nos períodos da década de 30 até meados da 
década de 50: GOMES, Ivan Lima. Leitores e leituras de revistas em quadrinhos: uma história visual. 
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol 34, nº 72, p.54-80, Janeiro-Abril 2021. 
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 mais da literatura pulp, publicadas desde o início do século XX em 
livros e revistas que utilizavam papel de baixa qualidade – produzido 
a partir da polpa da celulose, daí a expressão pulp – e que publicavam 
histórias de fantasia, horror e aventura estampadas em bancas de 
jornal com capas exageradas e chamativas (GOMES, 2021, p. 9).  

 

É sobre este mesmo contexto que nasce a indústria de quadrinhos do gênero 

de super-heróis, a partir de 1938, com a criação do Superman. O novo gênero de 

histórias tornou-se uma febre nos fins da década de trinta e primeira metade da de 

quarenta, com centenas e centenas de heróis estampando capas de revistas. Sendo 

que parte considerável das revistas eram enviadas ao front dos campos de batalhas 

da Segunda Guerra Mundial para entretenimento dos soldados. Mesmo assim:  

 

HQs em formato de tiras cômicas para jornais e em revistas em 
quadrinhos tinham recepções bastante distintas. Enquanto a uma 
reservava-se o reconhecimento da crítica cultural e o entretenimento 
da leitura partilhada em família através do jornal, as revistas em 
quadrinhos rapidamente passaram a ser vistas com cada vez mais 
desconfiança (Idem, p.14).  

 

É somente com os quadrinhos conceituados graphic novels (novelas gráficas ou 

romances gráficos) a partir de obras como Maus: a survivor 's tale (1978-1991), 

Persepolis (2000- 2003), de Marjane Satrapi (1969-), Palestine (1996) e outras obras 

de caráter muitas vezes biográficos ou sobre temas envolvendo guerras e tragédias 

num tom mais documental, é que os quadrinhos começaram a ganhar um maior 

prestígio internacional.  

 

Esquadrinhando os quadrinhos  

Por que os quadrinhos? Por que utilizar - dentre tantas outras fontes - os 

quadrinhos para discutir a questão dos refugiados e a nossa relação com toda essa 

questão? Pois bem, a primeira resposta é: por que não? Por que não usar a arte como 

forma de educação e como pontapé inicial para discussão?26 A arte é produto do 

                                                
26 A discussão sobre quadrinhos enquanto arte embora superada, se faz interessante aqui, na medida 
em que ainda hoje o objeto quadrinho é visto como algo menor, voltado ao público infantil, apenas uma 
leitura descartável e sem maior importância, sofrendo assim desdém não somente da sociedade como 
da academia. Os quadrinhos em suas mais diversas formas - tirinhas, revistas, webcomics, mangás, 
graphic novels, charge, cartum, etc - são uma forma de arte, pois existe criatividade empregada ali, 
diversas formas de elaboração de roteiro, desenho, layout, cores, símbolos e significados, que 
produzem uma sofisticada articulação que resulta em uma linguagem própria. Roteiristas de 
quadrinhos como Alejandro Jodorowsky são reconhecidos por seus trabalhos no cinema, e desenhistas 
como Lorenzo Mattotti são reconhecidos por seus quadros, capas de revistas e animações; de modo 
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 homem; ao assistirmos um filme, ouvirmos uma música, admirarmos uma pintura, 

deparamo-nos com uma estátua, sentimos sentimentos universais a todos nós, 

somos tomados por emoções universais que ali naquela obra nos são transmitidas, 

existe uma comunicação de percepções e sentimentos; se tratando de um mundo 

globalizado e com mais acesso à informação e circulação de objetos e ideias, a arte 

nos comunica mais. Além do que:  

 

A beleza e a feiura do mundo, a realidade e o sonho fazem parte da 
arte. A obra artística enquanto objeto produzido pelo homem revela o 
próprio homem - quem ele é e o que pretende ser, aquilo que faz e o 
que pretende fazer, aquilo que gosta e aquilo que lhe desgosta, o que 
lhe dá prazer e o que lhe causa dor. O subjetivo se torna objeto e o 
objeto remete ao sujeito (TROJAN, 1996, p.86).  

 

Ou seja, a arte como produto humano revela muito de seu criador. Do contexto 

em que foi criada, aos meios pelos quais surgiu, o material usado e sua circulação, 

tudo isso no interrogatório do historiador é material para reconstituir o passado; desse 

entendimento se dá por exemplo a importância de disciplinas como a “História da 

arte''.  

Explicitado a importância da arte para a História e o ensino de história, ainda 

permanece a pergunta: por que os quadrinhos e não outras formas de arte como, por 

exemplo, o cinema? E essa busca por esse “algo” que somente os quadrinhos podem 

oferecer ao leitor, antes perpassa uma complexa relação entre o leitor, objeto e 

leitura.  

Os quadrinhos são dotados de uma alta complexidade, envolvendo sua criação 

e suas vastas potencialidades de concepção; constatação pouco percebida pelo 

público geral consumidor e não consumidor de HQ’s, fato talvez justificado por mérito 

de uma visão ainda generalizada de que os quadrinhos são uma arte menor, sem 

grandes complexidades artísticas/linguísticas, essencialmente voltada ao público 

infantil. Destarte, parece-nos indispensável para a compreensão tanto do objeto 

quanto para a sua escolha uma breve formulação daquilo que consideramos ser a 

                                                
que a discussão sobre os quadrinhos serem considerados enquanto arte ou não, tem muito menos 
haver com a questão técnica do que seria arte e muito mais com a sociologia da arte e suas disputas 
de legitimação. Sobre o tema ver: BEATY, Bart. Comics versus art. Toronto: University Of Toronto 
Press, 2012; BOURDIEU, Pierre. Modos de Produção e Modos de Percepção Artístico. In:________ A 
economia das trocas simbólicas. São Paulo. Perspectiva, 207, pp. 269-294. 
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 motivação essencial que nos aproximou dos quadrinhos, a começar pelo seu 

sistema.  

 

Os quadrinhos, como uma forma de arte e narrativa, são um sistema 
em que o número de elementos ou fragmentos díspares trabalham 
juntos para criar um todo completo. Os elementos dos quadrinhos são 
parcialmente pictóricos, parcialmente textuais e, por vezes, um híbrido 
dos dois. Esses elementos incluem as imagens dos quadrinhos ou 
cartoons; a moldura ou quadros que compõem as imagens, das quais 
o layout da página (inclusive o design do livro) é uma parte importante; 
assim como os recordatórios, os balões de fala e as próprias palavras, 
sejam as inseridas nos balões e recordatórios ou as integradas à 
imagem [às onomatopeias] (POSTEMA, 2018, p.15).  

 

Groensteen, em sua teoria dos quadrinhos, apresenta o conceito basilar de 

“solidariedade icônica", que seria “a condição necessária para que uma mensagem 

visual possa, à primeira aproximação, ser assimilada à uma história em quadrinhos”, 

pois, como esclarece mais à frente o autor, “todas as histórias em quadrinhos podem 

ser descritas como uma coleção de ícones apartados e solidários” (GROENSTEEN, 

2015, p. 30-31). Nessa teoria, Postema encontrará a sustentação teórica da sua 

explicação sobre o funcionamento da estrutura narrativa dos quadrinhos.  

O que esses dois autores pretendem demonstrar são as intrincadas relações 

solidárias entre as muitas partes que formam as HQ’s - entendidas como sistemas - 

e a particularidade do funcionamento de cada fragmento ou, se preferirmos, a 

engrenagem que faz esse sistema acontecer. Exemplos: os desenhos - cada tipo de 

arte, evocam um tipo de narrativa e sentimento que o autor quer passar; os balões - 

cada tipo propicia uma entonação ou significado diferente do que o personagem 

expressa; o layout - diferentes tipos produzem diferentes narrativas; as cores - a 

depender das cores, o leitor tem sensações e impressões diferentes; assim como o 

tipo de formato, seja cartoon, revista, graphic novel, livro, tirinha, webcomics, etc. No 

entanto, ainda reside sobre os quadrinhos um último ponto fulcral antes do arremate 

completo da tão insistente pergunta: “por que os quadrinhos ?” Este último ponto é a 

sarjeta.  

A sarjeta é, por definição técnica, o espaço que separa os quadros, em geral 

sendo da cor branca ou da mesma cor que o papel, sendo algumas vezes difícil 

delimitar onde se inicia o quadro e a sarjeta, sobretudo quando os quadrinhos 

empregam quadros sem molduras. Explicando de outro modo, a sarjeta é o vão - a 
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 lacuna - que existe entre um quadro e o outro. Transformando assim cada quadro em 

um sintagma que, por sua vez, possui significados a partir de convenções 

estabelecidas dentro do sistema dos quadrinhos. E é este vão - esse não-lugar - que 

forma as condições necessárias para que ocorra um processo de significação, a 

exemplo da narrativa, que exige do olhar um vai e vem pelos quadros e páginas, 

buscando estabelecer e ordenar todas aquelas informações que estão postas e se 

retroalimentam nos quadros - sintagmas. As sarjetas “permitem que esses quadros 

articulem sentido em contraste e em resposta, um ao outro, criando as condições para 

uma inter-referencialidade entre os quadros” (POSTEMA, 2018, p. 84). E é justamente 

no processo de significação, na retroalimentação dos quadros, nesse vai e vem do 

olhar pelo fator da simultaneidade e sequencialidade dos quadros dispostos diante do 

olhar do leitor que se dá nossa resposta.  

Ocorre que é justamente pelos quadrinhos requererem “um processo de 

ressignificação retroativa, em que se deve voltar continuamente para reconsiderar 

significados e construir novos sentidos conforme se avança no texto” (Idem, p. 84), 

que se constrói a necessidade da participação ativa que o vão da sarjeta exige. 

Acrescentado o complexo sistema que deve ser codificado em cada quadro (texto, 

desenho, balão, cores, enquadramento, closes, etc.) é o que trouxe-nos a escolha 

dos quadrinhos, pois eles são uma construção narrativa-participativa, uma leitura 

engajada por excelência. Além das ricas formas e níveis de leitura. O leitor só entende 

o que está posto ali se, antes, estiver disposto a entender e a entrar no jogo dos 

quadrinhos. É preciso embrenhar-se na sarjeta, juntar os quadrinhos para formar um 

“quadro geral” da história. Por mais que exista uma narrativa posta ali, é o leitor que 

precisa dar a essa narrativa coesão e sentido e, mesmo assim, ainda sempre sobrará 

o vão da sarjeta nos possibilitando ir além, pensar além e construir além do que está 

posto. 

 

Enquadrando a escola  

A educação ocorre no dia a dia e por meio de várias instâncias, dentre elas a 

escola, a igreja, o núcleo familiar, as redes sociais, etc. O processo educacional ou, 

melhor dizendo, a construção de conhecimento, não se dá somente na escola; mas 

se configura, se articula, tensionando a mescla entre o que é aprendido nas várias 

instâncias sociais e o que é aprendido na escola.  
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 Sob essa perspectiva se torna palatável conceber o fato de que tudo o que está 

no nosso meio e comunica conosco passando uma mensagem é passível de nos 

transmitir algum ensinamento, de modo que os quadrinhos, sendo não somente uma 

arte, mas uma mídia e uma linguagem que passa uma mensagem, estando no nosso 

dia a dia corriqueiro, influenciando mais ou menos gostos e ideias, tornam 

interessante indagar-nos sobre seu papel na educação.  

Entretanto, dado o histórico das histórias em quadrinhos, observamos que 

houve, como bem vimos, uma construção social diminuidora de sua potencialidade e 

geradora de preconceitos que acarretam em uma visão por parte de professores e 

gestores por demais simplista e reducionista do que são os quadrinhos.  

Talvez, ainda, a rejeição de algumas pessoas à História em Quadrinhos não se 

deva à falta do aprendizado natural da Linguagem das HQs durante suas formações, 

mas a condicionamentos culturais posteriores, pela convivência em ambientes onde 

haja forte preconceito contra as revistas de quadrinhos (GUIMARÃES, 2010, p. 149)  

O debate pelo avanço do uso dos quadrinhos em sala de aula também está 

inserido no debate sobre o problema da falta de recursos nas escolas públicas; afinal 

de contas, não existe possibilidade de construção de um método pedagógico 

envolvendo quadrinhos se não houver quadrinhos para que os estudantes possam 

ler. Portanto, é preciso efetividade na execução dos órgãos públicos responsáveis 

pela manutenção e abastecimento das bibliotecas das escolas públicas:  

 

O terceiro e último ponto para essa análise, é a distância entre prática 
e discurso, dos órgãos oficiais, das escolas e até mesmo por parte 
dos educadores e das educadoras. Apesar de ser recomendada pela 
LDB e constar nos PCN, as HQs nem sempre estão presentes nas 
escolas, sejam elas públicas ou privadas. Em relação às escolas 
públicas, o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), criado 
em 1997, fornece acervo para bibliotecas escolares e está disponível 
para todas as escolas constantes no censo escolar, segundo o 
Ministério da Educação (MEC) (PAIVA, 2016, p. 61). 

 

Sendo que também é evidente a influência da lógica neoliberal que desfavorece 

e impacta na construção de uma educação efetivamente crítica e humanista que visa 

a construção de sujeitos com autonomia de pensamento. Visto que na lógica 

neoliberal de organização social a educação é serviçal da demanda empregatícia do 

capitalismo, formando apenas trabalhadores aptos para determinados serviços, 

homens e mulheres práticos que agem para o mercado de trabalho e não 
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 necessariamente homens e mulheres que repensam esse mercado. Se não há 

espaço para o exercício da construção do pensamento crítico e a urgência por 

formação de mão de obra que preencha a demanda do mercado de trabalho é a 

prioridade, logicamente os quadrinhos não encontrarão espaço para serem utilizados 

e entendidos em sua complexidade e potencialidade na sala de aula.  

Portanto, muitas vezes a redução dos quadrinhos, a falta de criatividade ao 

trabalhá-lo em sala de aula, a falta de interesse sobre o tema, o menosprezo pela 

mídia quadrinhos, assim como a mera visão de quadrinhos como um meio pelo qual 

se toma gosto pela leitura, não deixa de ser reflexo do estado atual das coisas que 

não permite sair do quadrado e adentrar a sarjeta, para justamente a partir deste lugar 

lacunar, repensar e elaborar novos quadros para a educação.  

Contudo, é necessário considerar que o discurso oficial para o uso das HQs está 

atrelado ao entendimento atual sobre a escola e seus objetivos. Ao entender a escola 

unicamente como reprodutora de conhecimentos e formadora de estudantes modelo 

com o único propósito de entrar na universidade (ou pior, com o único propósito de 

conseguir apenas um emprego), o entendimento dos quadrinhos na educação passa 

a ser limitado a isso e é o que percebemos reproduzido em muitas das falas dos 

educadores e educadoras respondentes dessa pesquisa. É também o que parece 

estar sendo reproduzido na utilização de HQs em avaliações. Apesar de presente, o 

caráter contestador e transformador dos quadrinhos fica reduzido quando somente 

são aplicados como ilustração ou um mero facilitador (PAIVA, 2016, p.89). 

 

Conhecendo Hakim  

Enfim, estamos prestes a conhecer Hakim e sua odisseia, mas antes é preciso 

dizer que este relato, embora baseado em fatos reais, não tem como autor somente 

Hakim. Esta odisseia é escrita e desenhada por Fabien Toulmé, quadrinista francês - 

que morou um tempo no Brasil quando, antes dos quadrinhos, exercia o ofício de 

engenheiro civil. O quadrinista, com a ajuda de uma jornalista e um profissional 

tradutor, entrou em contato com Hakim - que teve o seu nome alterado para 

segurança de seus familiares, que ainda residem na Síria. Toulmé entra em contato 

com Hakim, que se encontrava na condição de refugiado na França e ao longo de 

vários encontros entre Hakim, Toulmé e um tradutor, o relato desta odisseia foi se 

transformando em uma história em quadrinhos.  
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 Sob esse mesmo viés, cabe dizer que a narrativa posta aqui - extraída da HQ - 

é obviamente mais resumida e tem por objetivo sintetizar todo o percurso de Hakim. 

Veja bem, Hakim de fato passou por uma odisseia como o título diz, mas demandaria 

um esforço hercúleo e um espaço de tempo e páginas generosos para dar conta de 

narrar os detalhes da história aqui, coisa da qual infelizmente não dispomos; de modo 

que a narração a seguir é uma síntese de sua (des)aventura.  

Sem mais delongas, vamos à odisseia!  

Hakim (vale a pena dizer que ainda se encontra vivo e refugiado em território 

francês) é irmão mais velho de outros nove irmãos; serviu o exército por dois anos ao 

fazer 18 anos, segundo o próprio, um acontecimento normal a qualquer jovem sírio; 

sonhava em ser jardineiro como o pai; e mais importante: Hakim vivia na Síria, país 

até então comandado por Bashar al-Assad.  

Bashar al-Assad sucedeu seu pai Hafez al-Assad, que por sua vez ascendeu ao 

poder em 1971. Todavia se faz oportuna uma regressão histórica para melhor 

compreensão do panorama histórico-político do período retratado. Com a morte de 

Maomé no ano de 632, duas vertentes religiosas nasceram do islã: os sunitas e os 

xiitas; sendo que os sunitas, a grande maioria dos mulçumanos, acreditam que o 

chefe de Estado e sucessor de Maomé deve ser escolhido pelos próprios 

mulçumanos; ao passo que os xiitas, que são minoria dentro do islamismo, acreditam 

que o profeta e sucessor legítimo deveria ser Ali (601-661), genro de Maomé, que por 

fim, foi assassinado. Dentro da vertente xiita estão os alauitas, grupo étnico religioso 

formado no século X que teria sido supostamente estabelecida por Muhammad ibn 

Nusayr an-Namiri; a doutrina analista teria permanecido propositalmente em segredo 

até meados dos séculos XIX-XX, sendo muitas vezes difícil compreender do que se 

trata seus ensinamentos; contudo os alauitas, a partir do século XII, começam a se 

estabelecer na zona costeira da Síria, que vai do norte do país à Turquia.  

No século XIX, o Império Otomano, exercendo domínio sobre a região, 

pressionava muitos alauitas a se tornarem sunitas; com o fim do Império Otomano, 

após a Primeira Guerra Mundial, e o domínio Francês, criou-se um território para os 

alauitas; a criação do Estado alauita acabou posteriormente fracassando, por 

consequência dos acontecimentos da independência da Síria e a morte de um líder 

alauita. Ao longo do tempo a população alauita, minoritária, pobre e discriminada, 

começa a se integrar no exército - o único modo de ascensão.  
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 Neste ínterim, o partido político intitulado Partido Socialista Árabe Baath, 

fundado na Síria por Michel Aflaq, Salah ad-Din al-Bitar e associados de Zaki al-

Arsuzi, defendia uma mistura de preceitos como o nacionalismo árabe, pan-arabismo, 

socialismo árabe e anti-imperialismo. O partido, que ia ganhando forças entre os 

alauitas e outras vertentes religiosas minoritárias e socialmente oprimidas, foi se 

integrando ao exército. Por conseguinte, em 1970 o partido dá um golpe e Hafez al-

Assad, até então integrado ao exército, ao partido e sendo alauita, toma o poder da 

Síria, passando o poder ao seu filho B em sua morte.  

Em 2011, por decorrência da chamada “Primavera Árabe”, manifestações 

começaram a ocorrer na Síria, o que levou a uma repressão do governo e acarretou 

em mais manifestações, ao ponto de levar a mais mortes e mais repressão. Neste 

ponto das primeiras manifestações e repressões que Hakim é pego e levado pelos 

militares ao ser acusado de ir contra o governo e ser descoberto que embora não 

tivesse participado de nenhuma manifestação contra o governo, ele teria ajudado a 

cuidar dos feridos.  

Foi sequestrado e sofreu torturas por alguns dias até que foi solto. A violência 

foi escalando no país até o ponto de se instaurar uma guerra civil e, neste ponto, em 

agosto de 2012, que o exército bombardeou um bairro vizinho de Hakim, que na 

época morava em Damasco. Devido ao constante endurecimento da repressão, um 

de seus irmãos mais novos foi preso, sem maiores informações sobre o que 

aconteceria com ele ou se estava vivo ao participar de uma manifestação.  

Movido pelo medo e insegurança de toda aquela situação e pelo fato de já ter 

sido preso, Hakim, juntamente com sua família, decide que seria melhor que ele se 

mudasse para Beirute (Líbano). Enfrentando dificuldades para encontrar trabalhos - 

os poucos que eram pesados e pagavam mal -, assim como o preconceito, a 

xenofobia, dificuldades financeiras e o medo das autoridades, decidiu ir até a 

Jordânia, onde soube que alguns parentes estavam conseguindo viver razoavelmente 

e trabalhar.  

Ao chegar na Jordânia, encontrou um trabalho em uma empresa de limpeza; 

porém, a empresa nunca o regularizou como trabalhador efetivo, o que o deixava em 

desvantagem, pois mesmo na Jordânia, nosso aventureiro enfrentava os mesmos 

problemas a que estava sujeito no Líbano. Ao perder seu emprego pelo 

endurecimento da fiscalização em cima destes trabalhos clandestinos que eram 
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 fornecidos a imigrantes em situação ilegal, nosso amigo então resolve ir, influenciado 

por um amigo, a Antalya (Turquia).  

Na Turquia, Hakim se hospeda na casa do amigo e conhece uma família de 

sírios, em situação semelhante à sua. E aqui nosso destemido emigrante conhece o 

amor de sua vida. Hakim, mesmo procurando, só encontra subempregos e péssimas 

oportunidades, assim como novamente todo o problema de exclusão social que 

enfrentam aqueles que saem de seus países buscando oportunidades de vida melhor. 

Mas nem tudo são trevas: Hakim se casa e tem um filho. Logo depois, seu sogro 

decidi ir para Istambul, em busca de oportunidades de emprego; Hakim decidi segui-

lo.  

Em Istambul a coisa não mudou muito de figura, as dificuldades continuavam 

praticamente as mesmas, e as oportunidades tão escassas quanto antes; disso seu 

sogro decidiu tentar a sorte na França, onde tinha parentes e poderia aproveitar o fato 

de saber francês. O plano era ir, e quando estivesse regularizado por lá, levaria a sua 

família. O plano dá certo. Quer dizer… ao menos em parte. O sogro consegue levar 

a esposa e a filha (por ainda ser menor de dezoito anos), mas Hakim e seu neto (filho 

de Hakim) têm que ficar. A decisão é difícil, mas precisa ser tomada. Assim, sobram 

apenas Hakim e seu filho em Istambul.  

Agora com a responsabilidade de cuidar de seu filho sozinho, enquanto espera 

os trâmites legais para ser aceito na França, Hakim, nosso pai desesperado, enfrenta 

inúmeras revezes, diversos problemas, sendo um deles a falta de dinheiro. Momentos 

realmente difíceis vieram até nosso personagem, daqueles que realmente tocam 

qualquer estudioso que está escrevendo artigos acadêmicos. Desesperado, sem 

dinheiro, com um filho para criar, e ainda após problemas burocráticos terem impedido 

seus planos, nosso incansável pai encontra aquilo que alguns chamam de 

"providência divina”, ao conhecer um senhor generoso o bastante para lhe emprestar 

a quantia necessária para seguir sua viagem de modo clandestino até a França.  

Com o filho nas costas e pouca bagagem na mão, Hakim, em agosto de 2015, 

enfrenta sua travessia em alto mar da Macedônia à Grécia. Aqui vale ressaltar o 

perigo destas travessias, onde muitas pessoas morriam, e foi palco para uma das 

fotos mais tristes do ano de 2015, tirada pela fotógrafa Nilüfer Demir, onde vemos um 

garotinho morto em uma praia turca. Pois bem, a travessia, como era de se esperar, 

não é tranquila e riscos de vida verdadeiramente perigosos se colocam tanto para 

Hakim quanto para seu filho; mas novamente, por uma "providência divina” ou 
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 coincidência do acaso, defina como melhor lhe prouver, Hakim, seu filho e outros 

imigrantes ilegais são salvos pelas autoridades gregas.  

Assim que chegou à Grécia, nosso personagem se depara com todo um 

mercado que se estabelece às custas do desespero dos refugiados, todo um mercado 

ilegal que se alimenta desse desespero por encontrar um lugar para se viver. Nesse 

circuito clandestino, correndo todo tipo de perigo, preconceito e humilhações, tudo 

isso potencializado pelo fato de estar com uma criança para cuidar, Hakim passa pela 

Turquia, Sérvia e Hungria, sendo que na Hungria foi pego e levado para um campo 

de refugiados.  

Nestes campos húngaros Hakim diz que não se sentia tratado como humano e 

que as condições de vida eram péssimas, além do quê teria ficado muito tempo lá. 

Somente quando ocorre uma transferência de refugiados para outro lugar é que, 

aproveitando a distração de alguns policiais, Hakim foge e termina o caminho até a 

Áustria. Chegando lá, Hakim foi muito bem recebido, embora sempre desconfiado, 

por conta de tudo que lhe havia acontecido: as pessoas, os policiais e as instituições 

que lidavam com os imigrantes o trataram bem e o ajudaram a ir para a França, 

indicando o caminho e fornecendo alimento.  

Então, quando no fim de setembro de 2015 Hakim reencontra sua esposa, a 

alegria é indescritível, tanto para eles quanto para os leitores.  

Todavia, sua odisseia ainda continua, pois ainda é preciso se estabelecer dia 

após dia, lidar com a falta de emprego, as precárias condições de vida, o preconceito, 

a exclusão social e os traumas. Portanto, a odisseia termina para nós, mas continua 

para Hakim.  

 

Da França à sala de aula  

Existe um ditado popular que diz: “quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de 

Pedro do que de Paulo”, o que de fato é verdade. O testemunho de Hakim, ao passar 

pelo filtro de Toulmé e ser recontado por ele nos quadrinhos, nos revela muito sobre 

o próprio autor. Neste sentido, é interessante entendermos o que levou o autor a 

narrar toda esta odisseia.  

Em uma entrevista dada ao canal do Youtube do Grupo Autêntica, Fabien 

Toulmé nos conta que no ano de 2015, mesmo ano em que estourou a “crise dos 

refugiados”, houve uma queda de avião que o sensibilizou muito: um piloto de avião 

que vinha passando por problemas psicológicos decidiu jogar o avião contra as 
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 montanhas na França. O autor nos conta que isso o abalou muito na época, ao ponto 

de se sentir mais comovido por isso do que pela crise dos refugiados e que isto o fez 

conceber a obra a odisseia de Hakim. A obra tem por objetivo tentar dar voz a um 

refugiado. Como o autor declara em sua entrevista, não se pode falar em um 

refugiado, mas sim em várias experiências diferentes, pois cada refugiado veio de um 

lugar e condições diferentes. Infelizmente, a mídia trata os refugiados como uma 

massa uniforme, como se todos viessem do mesmo lugar, com as mesmas condições 

e objetivos. E raras são as vezes que esses sujeitos falam por si, expõem a sua 

história individual. E é aqui que o autor tenta, mesmo que tendo de traduzir essa 

experiência, dar voz a Hakim. É a tentativa do exercício de demonstrar que estes 

sujeitos são múltiplos, variados e ativos, é tentar entender o sistema e funcionamento 

das redes que permitem essas pessoas conduzirem sua odisseia.  

Mas também é, e é aqui que mais especificamente está o cerne de nossa 

questão, a conscientização interna que faço referente ao outro, é buscar compreender 

o outro, ouvir sua história de vida, sua odisseia, é deixar com que sua aventura 

impacte a minha vida, para que então a partir da alteridade eu possa compreender 

melhor não só o mundo que me cerca, mas também a mim mesmo. Afinal, é a 

pergunta que o autor se faz: por que uma tragédia de avião com franceses me dói 

mais do que essa tragédia sobre os sírios?  

Não se trata de diminuir tragédias, nem sequer compará-las. Trata-se de 

repensar aquilo que nos afeta, e justamente por nos afetar, nos move. Na introdução 

deste trabalho destacamos que o número de refugiados sírios no Brasil é o segundo 

maior, perdendo somente para os venezuelanos. O país recebe por ano centenas e 

centenas de pessoas buscando refúgio.  

Contudo, a construção de refúgios se dá por meio de educação que entende o 

lugar do outro, acolhendo e o recebendo, mas isto só é possível através de uma 

educação humanista e crítica que visa a prática humanitária. Uma educação que 

entende a importância de estudar o outro não simplesmente por mera curiosidade, 

mas para melhor compreensão de si e do mundo. E que lugar melhor para aprender 

o lugar do outro do que a escola? A escola é o lugar por excelência do aprendizado 

de convivência, da importância da alteridade e da diferença. Portanto, é a escola o 

primeiro lugar que deveria ser refúgio aos que procuram.  
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 Sarjetas, refúgios e armadilhas: uma conclusão  

Ao longo deste trabalho foi defendido que os quadrinhos são importantes 

ferramentas artísticas para construção do conhecimento escolar. Eles possuem uma 

linguagem que exige do leitor engajamento de leitura na medida em que exigem que 

este mesmo leitor estabeleça os sentidos dos quadros; além de suas outras 

potencialidades artísticas e linguísticas para o campo da análise e da educação.  

E ao trazermos uma HQ sobre a temática dos refugiados, a intenção era 

justamente como essa forma artística pode ser útil ao nos revelar uma história que 

nos mostra que a História dos refugiados equivale, na verdade, a várias histórias. Que 

esses sujeitos não são uma massa uniforme, mas que possuem suas variedades e 

particularidades.  

Todavia é na sarjeta que há entre o "eu'' e o outro que pretendo finalizar este 

texto. E para tanto faço uma confissão: não poucas vezes estas palavras foram 

regadas em lágrimas, não por quem escreve, e mais por Hakim. A cada situação em 

que nosso personagem se encontrava desamparado, desiludido, triste, era difícil não 

se compadecer; assim como cada vez que alguma pessoa o ajudava, a sensação de 

esperança na humanidade resplandecia. O ponto é que Hakim deu a nós muito mais 

que demos a ele. Ao contemplarmos o outro e nos identificarmos com esse outro, 

entendermos sua história; nós nos inserimos e começamos a dar sentido nos diversos 

quadros que compõem esse algo maior chamado “humanidade”. E ao nos inserir e 

compreender a humanidade, diminuímos essa sarjeta (lacuna) que existe entre o 

nosso eu e o outro, e só assim criamos refúgios ao invés de armadilhas. Algo que 

deve ser começado na escola.  
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Cinema e ensino de história: uma análise a partir de Cabra Marcado 

para Morrer (1984) 

 

Ana Luísa Oliveira Rodrigues de Almeida 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Introdução 

Em uma entrevista ao canal Brasil em dezembro de 2011, três anos antes de 

seu trágico falecimento, Eduardo Coutinho diz priorizar sempre em seus 

documentários a exibição da vida de pessoas que saibam contar com riqueza uma 

vida pobre e cotidiana. Esse marco está presente em todas as direções de Eduardo 

e, sobretudo, em sua obra de maior alcance, Cabra Marcado para Morrer. 

Segundo Consuelo Lins, Cabra Marcado para Morrer é um documentário que 

imprime mudanças decisivas nas relações entre o documentário, a política e a história 

do Brasil, retomando uma certa visão de cinema político que busca mudar o mundo, 

típica da década de 1960, para deslocá-la e apontar outros caminhos.  

Isso porque ele estrutura a matéria da história de modo diferente daquele 

encontrado em documentários históricos das décadas de 1970 e especialmente de 

1980: em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da história 

brasileira, ou de acontecimentos e homens exemplares, o filme se ocupa de 

acontecimentos fragmentários, personagens parciais e anônimos, aqueles que foram 

esquecidos e recusados pela história oficial e pela mídia. 

De acordo com Roberto Abdala Júnior, Cabra Marcado para Morrer pode ser 

considerada um meta-documentário, cujo tema é a luta de trabalhadores rurais 

brasileiros por direitos, bem como o impacto da ditadura militar sobre essa saga (e 

em alguns de seus líderes de forma emblemática), tendo o período da ditadura militar 

como recorte temporal. Na verdade, essa seria uma “descrição” do filme nos anos 

1980, quando ele foi, enfim, finalizado (ABDALA JUNIOR, 2017, p. 8). 

No documentário em questão, o elemento central é a história dos habitantes de 

Sapé durante a gravação do filme idealizado por Eduardo Coutinho antes de 

interrupção dos militares em 1964, e a história dos os atores do Engenho Galileia, que 

interpretaram os papeis dos habitantes de Sapé. Nesse sentido, de maneira a 



 
280 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 entender o documentário em sua totalidade, farei uma exposição detalhada de Cabra 

Marcado para Morrer. 

 

O enredo de Cabra Marcado para Morrer 

O documentário se inicia com A canção do Subdesenvolvido de Carlos Lyra e 

uma sequência de imagens de miséria contrastada com a presença do imperialismo 

(imagens do povo e as logomarcas Texaco e da Esso ao fundo), gravadas em abril 

de 1962, durante a UNE-volante, uma caravana da União Nacional dos Estudantes 

(UNE), que percorreu o país para promover a discussão da reforma universitária. Com 

os estudantes viajavam membros do Centro Popular de Cultura (CPC) da UNE, a qual 

Eduardo Coutinho integrava, esse centro pretendia estimular a formação de outros 

centros de culturas nos estados. 

Posteriormente, Coutinho vai para Sapé gravar um acontecimento que lhe 

chamara atenção no estado de Paraíba, o assassinato do fundador e líder da Liga 

Camponesa de Sapé, João Pedro Teixeira. Na sequência, o diretor registra imagens 

do comício de protesto contra o assassinato de João Pedro Teixeira, em Sapé, cidade 

localizada há uns 50 km de João Pessoa.  

Na época, a Liga Camponesa de Sapé era a maior do Nordeste, com mais de 

7000 sócios, e foi registrada em cartório três anos antes como Sociedade Civil de 

Direito Privado. Dessa forma, como a sindicalização rural era um direito inexistente 

na prática, os trabalhadores do campo encontraram nas ligas um único meio legal 

para canalizar suas reivindicações, como por exemplo o aumento de foro, trabalho 

obrigatório e sem pagamento, despejos sem indenização pelas benfeitorias e 

lavouras e o uso da violência pelos grandes proprietários de terra. 

Diante dessa situação, Coutinho teve a ideia de fazer um filme de longa-

metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira que se chamaria Cabra Marcado para 

Morrer, a produção contaria com a contribuição do CPC da UNE e o Movimento de 

Cultura Popular de Pernambuco (MCP). A ideia era que o longa fosse realizado nos 

próprios locais e com os participantes reais da história: Elisabeth, mulher de João 

Pedro Teixeira, e seus filhos viveriam, portanto, seus próprios papéis. 

Dois anos depois, em 1964, tudo estava pronto para começar a filmagem do 

filme. No entanto, em janeiro, houve um conflito perto de Sapé. O conflito envolveu, 

de um lado, policiais e empregados de uma usina e, do outro, camponeses. Um total 

de 11 pessoas morreram durante o conflito. O caso fez com que a região fosse 
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 ocupada pela polícia militar da Paraíba, tornando impossível a filmagem no local. 

Dessa forma, Coutinho é obrigado a transferir as locações para o Engenho Galileia, 

no município de Vitória do Santo Antão, no estado do Pernambuco, onde havia 

surgido a primeira Liga Camponesa, em 1955. 

Nesse sentido, as gravações vão se iniciar em 26 de fevereiro de 1964; no 

entanto, do projeto inicial de se filmar com os personagens reais da história só restou 

a participação de Elisabeth Teixeira, fazendo seu próprio papel, que foi junto com os 

organizadores do filme para Pernambuco. Entretanto, 35 dias depois do início das 

filmagens, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 1964; o Engenho 

Galileia foi invadido pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram 

presos; alguns membros da equipe de filmagem também foram presos, mas a maioria 

conseguiu fugir para o Recife e depois foram para o Rio de Janeiro. Além disso, foram 

apreendidos todos os equipamentos de filmagem, exemplares do roteiro e as 

anotações de filmagens.  

No entanto, a maior parte das filmagens foi salva, por meio de uma cópia que 

tinha sido enviada ao Rio de Janeiro para ser revelada. Também sobraram 8 

fotografias de cena, que foram guardadas por um membro da equipe de filmagem; 

Coutinho consegue recuperar também um exemplar do roteiro, resgatado por uma 

das advogadas das Ligas Camponesas da Paraíba. 

No mês de fevereiro de 1981, 17 anos depois da interrupção das imagens, 

Coutinho volta para o Engenho Galileia para regravar o filme da forma que fosse 

possível. Apesar de não ter um roteiro prévio, o diretor queria muito encontrar os 

camponeses que tinham trabalhado nas filmagens de Cabra Marcado para Morrer e 

retomar o contato através de depoimentos sobre o passado, desde os fatos ligados à 

experiência da filmagem interrompida, a perseguição depois da interrupção do filme, 

a história da vida real de João Pedro Teixeira, a luta de Sapé, a luta de Galileia e 

também a trajetória de cada um dos participantes do filme de 1964 até então. 

Dessa forma, em 1981, dois dos camponeses que iniciaram a luta do Engenho 

Galileia que ainda estavam vivos, José Hortêncio da Cruz e João Virgílio Silva, narram 

a história da Liga de Galileia e o envolvimento deles na luta. Posteriormente, João 

Hortêncio e João Virgílio se juntam aos atores do filme: José Daniel do nascimento, 

Braz Francisco da Silva, Bia e João Mariano Santana da Silva, para participarem de 

uma projeção do que foi resgatado das filmagens de Cabra Marcado para Morrer. 

Muitos desses homens que participaram do filme não moram mais em Galileia desde 



 
282 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 que fugiram dos ataques militares em 1964; além disso, muitos deles também 

mudaram de nome para evitar perseguições. 

Na sequência, Coutinho coleta depoimentos desses homens sobre suas 

concepções sobre o filme e como estavam suas vidas naquele momento. Coutinho 

também vai atrás de Cicero Anastácio da Silva, em Limeira, autor do filme que foi 

buscar uma nova vida em São Paulo, que também levanta questões sobre o filme. 

Em um outro momento, o diretor busca por Elizabeth Teixeira, que estava 

desaparecida há 17 anos, desde a interrupção das filmagens do filme. Coutinho 

encontra Elizabeth Teixeira, graças a seu filho mais velho (Abraão), que era o único 

que sabia onde ela se encontrava, na cidade de São Rafael no Rio Grande do Norte. 

Elizabeth, que havia mudado seu nome para Marta Maria da Costa, conta sobre sua 

perseguição, a história de sua vida, seu casamento com João Pedro Teixeira e como 

foi parar na cidade de São Rafael.  

Elizabeth havia perdido o contato com alguns de seus filhos durante a sua fuga 

para o Rio Grande do Norte. Dessa forma, Coutinho vai em busca de outros 

depoimentos e recorre aos habitantes da Liga de Sapé, aqueles que ainda estavam 

vivos, para contar relatos sobre a Liga Camponesa e a vida de João Pedro Teixeira. 

Além da narrativa acerca da luta camponesa e as perseguições durante a ditadura, 

Coutinho vai de Sapé ao Rio de Janeiro em busca dos filhos de Elizabeth, que 

perderam o contato com a mãe. 

Contudo, o documentário em questão, sua a narrativa, seu drama e seus 

personagens, envolvidos diretamente com a Ditadura Civil Militar, contribui muito para 

o ensino da história. Isso porque, além de ser um documento histórico para estudos 

acerca da Ditadura Civil Militar, ele aborda uma perspectiva sobre a opressão para 

além do eixo Rio-São Paulo. Dessa forma, se faz necessária uma discussão 

metodológica acerca de Cabra Marcado para Morrer, afim de discutir sua validação 

como documento histórico e discutir sua inserção no ensino da história. 

 

Validação do documentário como documento histórico 

Bill Nicholls, em seu livro Introdução ao Documentário, fala sobre cada 

documentário ter sua voz distinta, e como toda voz que fala a “voz fílmica” tem um 

estilo ou uma natureza própria, que funciona como uma assinatura ou impressão 

digital. No vídeo e no filme documentário podemos identificar 6 formas de 
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 representação, que funcionam como subgêneros do gênero documentário, são eles: 

poético, expositivo, participativo, observativo, reflexivo e performático. 

O documentário, considerado poético, é aquele em que a estética e a narrativa 

são mais robustas, mais trabalhadas e expressivas. Ele utiliza a realidade como 

matéria-prima, porém a transforma de diferentes maneiras. Dessa forma, todos os 

elementos incluídos na obra são pensados de acordo com a mensagem que ele 

deseja transmitir. Nessa produção, a locução, o tratamento de imagem, as narrativas 

e os enquadramentos são alinhados para compor e trabalhar junto ao vídeo. 

O documentário expositivo é o mais encontrado no mercado audiovisual. Isso 

porque o documentário expositivo é baseado em acontecimentos, fatos e argumentos 

para o tema abordado na narrativa. O narrador, em grande parte, é ouvido, mas não 

é visto; enquanto as imagens têm um papel secundário e complementar, como meio 

de comprovação das informações. 

No documentário observativo não há qualquer interferência e interação com o 

meio observado. Documentários desse tipo não têm pretensão de controlar os 

eventos registrados, mas sim mostrar a realidade; esse subgênero é muito comum 

em programas sobre vida animal. Já o documentário participativo é o contrário do 

observativo. Nesse sentido, ele dá ênfase à interação do cineasta com o 

tema/personagem. A narrativa envolve entrevistas, depoimentos que mostram o 

cineasta conversando com pessoas, sendo filmado ou até fazendo a locução da obra.  

O documentário reflexivo nada mais é do que uma obra que dispensa fatos e 

argumentos e expõe um conceito a ser pensado - embora ainda possa apresentar tais 

informações. Nesse subgênero é muito comum conteúdos sobre vida fora da Terra, 

isso porque ele levanta um questionamento para o telespectador e intervém na 

realidade. 

O documentário performático, apesar de possuir traços semelhantes ao modelo 

poético, combina acontecimentos imaginários e da realidade. Isso faz com que o 

público seja conduzido de forma mais emocional e não inteiramente lógica. Por conta 

destas características, o modo performático é o modelo que mais se aproxima da 

ficção e, por esse motivo, é um dos menos utilizados no mercado audiovisual. 

Tendo em vista os aspectos observados, Cabra Marcado para Morrer se encaixa 

tanto dentro do subgênero expositivo, quanto dentro do subgênero participativo. Isso 

porque ao mesmo tempo o documentário é baseado em acontecimentos, fatos e 

argumentos sobre a Ditadura Civil Militar; ocorre também uma interação do Eduardo 
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 Coutinho com os personagens do filme. Além disso, a narrativa envolve entrevistas, 

depoimentos que mostram Coutinho conversando com os habitantes de Sapé (PB) e 

do Engenho da Galileia (PE), sendo filmado e fazendo a locução da obra, apesar de 

haver outros locutores.  

De maneira geral, Cabra Marcado para Morrer se baseia no encontro entre quem 

filma e quem é filmado. Esse caráter participativo de Coutinho foi uma inovação do 

cinema documental brasileiro. Visto que, nos documentários brasileiros do início dos 

anos 60, a presença do diretor na imagem estava fora de questão. Havia uma 

separação radical entre quem filma e quem é filmado, uma “exterioridade” do sujeito 

em relação ao seu objeto, não havendo contaminação possível entre os dois lados da 

câmera. 

Rosenstone, no capítulo O Documentário de seu livro A História nos Filmes, os 

Filmes na História se propõe a discutir o paralelo entre a história tradicional e o 

documentário, apesar do documentário apresentar o problema de ser constituído de 

alguns elementos ficcionais tais como a dramatização por exemplo. 

Segundo Rosenstone, existem três modalidades históricas cinematográficas: os 

filmes históricos, os filmes de ambientação histórica e o documentário históricos. Os 

filmes históricos são aqueles que buscam representar ou estetizar eventos históricos 

conhecidos. São considerados filmes de ambientação histórica aqueles que se 

referem a enredos criados livremente, mas sob um contexto histórico bem 

estabelecido. 

Já o documentário histórico, o qual será objeto de discussão nesse momento, é 

caracterizado pela análise dos acontecimentos à maneira dos historiadores, 

comparando depoimentos e fontes, sobrepondo imagens da época, analisando 

situações através da lógica historiográfica e do raciocínio hipotético-dedutivo, e 

encaminhando uma série de operações que são algo similar àquelas das quais os 

historiadores lançam mão ao examinar um processo histórico em obra historiográfica 

em forma de livro. 

Nesse sentido, por vezes a definição de documentário, sobretudo o 

documentário histórico, pode conduzir a um equívoco, uma vez que ela sugere uma 

relação direta com a realidade, mas isso também acontece com fato na história 

escrita. Dessa forma, podemos traçar um paralelo entre a história tradicional e o 

documentário, apesar do documentário apresentar o problema de ser constituído de 

alguns elementos ficcionais tais como a dramatização por exemplo. Esses elementos 
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 dizem respeito ao caráter de “tratamento criativo da realidade”, como conceituou o 

documentarista John Grierson. Como tal realidade deixa vestígios, o documentarista 

deve fazer como o historiador: descobrir maneiras de transformar tais vestígios em 

discurso histórico. O documentário, dessa forma, é capaz de criar obras históricas. 

Nesse sentido, assim como em um livro que traz abordagens históricas de 

propensão micro histórica sobre Ditadura Civil Militar, Cabra Marcado para Morrer, 

enquanto um documentário que fala sobre o mesmo tema e no mesmo âmbito, 

também tem capacidade de produzir história. Isso porque os relatos dos camponeses 

sobre a perseguição militar são capazes de fundar teses sobre a extensão da 

opressão militar para o campo. Além disso, os relatos contidos no documentário 

também mostram que houve opressão para além do eixo Rio-São Paulo; se trata, 

portanto, de uma realidade pouco difundida em meio aos estudos sobre Ditadura Civil 

Militar. 

 

Contribuições de Cabra Marcado para Morrer no ensino da história 

A consciência histórica é a compreensão do pensamento da história na vida 

prática e diz respeito às operações de interpretações do mundo e de si mesmo que 

realizamos mobilizando as instâncias temporais (passado, presente e futuro). Dessa 

forma, é imprescindível compreender os modos de constituição de sentido da 

consciência histórica por meio da cultura histórica e também no ensino da história. 

Posteriormente, será feita uma abordagem de como o documentário em questão se 

insere dentro desses modos. Nas palavras de Roberto Abdala Junior: 

 

O termo Cultura Histórica foi proposto por Rüsen (2001, 2010) para 
se referir a toda produção de uma dada cultura que realiza alguma 
interpretação das experiências coletivas no tempo. Nesse sentido, as 
memórias sociais, os discursos históricos oferecidos pela escola, por 
outros agentes sociais, pela historiografia, mas também pelas artes, 
pelo cinema, pelo teatro, pelas festas, rituais, etc. entram na 
composição dessa “cultura histórica” (ABDALA JUNIOR, 2017, p. 4) 

 

Segundo Rüsen, a cultura histórica abarca as várias práticas discursivas que 

circulam o espaço público e oferecem uma interpretação da experiência do tempo e 

da história. Nesse sentido, existem três dimensões principais da cultura histórica: a 

política, a cognitiva e a estética. Na dimensão política, os usos do passado são 

realizados na cultura histórica para legitimação de um regime ou projeto político. Na 
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 dimensão cognitiva, são veiculadas interpretações do passado como conhecimento 

válido que contém dimensão política subjacente. Na dimensão estética, a cultura 

histórica expõe as diferentes linguagens e abordagens do saber histórico, como 

estruturas artísticas, manifestações artísticas elucidativas do passado humano em 

confluência com a orientação temporal. Roberto Abdala Junior, utilizando-se da 

narrativa de Rüsen e de outros autores, diz que: 

 

(..) obras cinematográficas guardam, pelo menos, dois elementos 
essenciais das narrativas históricas: primeiro, estão enraizadas na 
cultura na qual encontram um repertório que atribui significados ao 
mundo da experiência. Narrativas carregam simbolismo e 
historicidade, ao recorrerem às convenções e outros elementos dos 
repertórios culturais nos quais nasceram. Muitas das narrativas 
cinematográficas também estão empenhadas em superarem as 
carências de interpretação sobre as experiências do passado 
apresentadas no presente (ABDALA JUNIOR, 2017, p. 6). 

 

Dessa forma, o cinema, documental ou não, se insere na dimensão estética da 

Cultura Histórica, na medida que em que tem o poder de encenar o passado, porém, 

olhando para o presente, ou representar a vivência de um acontecimento histórico, 

como é o caso de Cabra Marcado para Morrer. 

Isso porque o filme é uma fonte histórica privilegiada, pois os processos de 

interação que entram na construção da obra são reconhecidos e empregados 

coletivamente pelos realizadores. Nesse sentido, Cabra Marcado para Morrer está 

em diálogos permanentes com uma diversidade de outros discursos que circulavam 

na cultura brasileira (sobretudo a cultura política) sobre o passado – em cada época 

– no caso, no início da década de 1960 e em meados dos anos 1980 (ABDALA 

JUNIOR, 2017, p.7). 

Além disso, conforme Abdala Junior diz, as imagens dos personagens do 

passado e do presente do filme servem para que o público opere, cognitivamente, o 

reconhecimento da passagem do tempo e testemunhem a historicidade dessa 

realidade que é explicitada visualmente, por meio da obra. Numa analogia às 

proposições de Rüsen para a narrativa histórica, o filme oferece, em relação ao 

“conteúdo” da narrativa, a oportunidade de que o público possa “aprender a olhar o 

passado [que, nesse caso, não é um artifício de linguagem] e resgatar sua qualidade 

temporal” (RÜSEN, 2010, p. 59).  
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 Para Rüsen, é fundamental, no campo da pesquisa acerca do ensino da história, 

o desenvolvimento de estudos que encontram caminhos metodológicos para resgatar, 

como competência da reflexão histórica, as dimensões do pensamento histórico 

inseparavelmente combinadas com a vida prática, ou seja, que produzem reflexão 

sobre a comunidade na qual ela se insere.  

Dessa forma, assim como a escrita da história historiográfica, a linguagem do 

cinema também se utiliza da narrativa como um procedimento mental e confere 

sentido à experiência do tempo, sendo a forma linguística por meio da qual se realiza 

a função de orientação da consciência histórica.  

Isso quer dizer que Cabra Marcado para Morrer tem o mesmo potencial de 

discutir Ditadura Civil Militar como qualquer outro livro que discorra 

historiograficamente sobre o mesmo tema. Nesse sentido, o documentário tem a 

capacidade de desenvolver a aprendizagem histórica assim como a escrita da história 

historiográfica, de forma a contribuir para o ensino da história. 

 

Considerações finais 

Cabra Marcado para Morrer é um documentário que imprime mudanças 

decisivas nas relações entre o documentário, a política e a história do Brasil. Uma vez 

que ele estrutura a matéria da história de modo diferente daqueles encontrados em 

documentários históricos da década de 1970 e 1980, em vez de abordar grandes 

acontecimentos e grandes homens da história ele se ocupa em abordar 

acontecimentos fragmentários e personagens anônimos que foram esquecidos e 

recusados pela história oficial e pela mídia. 

A relação do documentário com a Ditadura Civil Militar amplia a dimensão de 

abordagem sobre o tema, visto que, apesar de elementos ficcionais como a 

dramatização, ele traz abordagens de propensão micro históricas sobre a ditadura 

que se comparam com abordagens históricas convencionais, dentro dos livros. 

Ademais, os relatos contidos no documentário abordam uma realidade pouco 

difundida nos estudos referentes à Ditadura Civil Militar no Brasil. 

Todavia, Cabra Marcado para Morrer, dentro da cultura histórica, tem um poder 

de superar as carências de interpretação sobre as experiências do passado 

representados no presente, na medida que dialoga com discursos que circulavam a 

cultura brasileira na época, uma vez que ele denuncia a miséria e os problemas 
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 sociais existentes em Sapé e no Engenho Galileia e, não obstante, sinaliza as 

opressões que ocorreram com o golpe militar em 1964. 

Contudo, o documentário contribui muito para o ensino da história, uma vez que 

ele abre um caminho metodológico de abordagem histórica para se discutir temas 

sobre a Ditadura Civil Militar. Assim como a história historiográfica, a linguagem do 

cinema também pode ser usada como narrativa para se desenvolver aprendizagem 

histórica dentro do Ensino da História. 
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O uso das plataformas digitais no ensino de História    

 

Carolina Rodrigues Ferreira 

Orientadora: Profª Drª Heloisa Capel 

 

Introdução 

A pesquisa tem base em um levantamento de dados sobre o acesso às redes 

sociais no Brasil. “Um levantamento divulgado em 2018 pelo IBGE aponta que sete a 

cada dez brasileiros estão conectados à rede. Os dados consideram 181,1 milhões 

de brasileiros, com 10 anos ou mais” (WEBCOMPANY), sendo que o nosso país é o 

que mais acessa a internet na América Latina. De modo a apresentar as principais 

plataformas acessadas, este artigo descreve a importância do educador e sua 

influência em relação à aprendizagem do aluno, mantendo o ensino tradicional 

alinhado com o apoio das redes sociais. 

O objetivo dessa pesquisa é acompanhar as mudanças sociais que vêm 

ocorrendo no nosso meio social, em como estamos cada vez mais conectados com 

as plataformas digitais. O mundo digital oferece diversas possibilidades de 

entretenimento e também de ensino, e podemos usar essa ferramenta para as 

atividades em sala de aula, levando em consideração que os professores devem 

seguir o planejamento escolar proposto. 

 

Objetivo geral 

Expandir os meios de aprendizagem do ensino de História através das 

plataformas digitais (como YouTube, Instagram e TikTok e de canais educativos), 

onde há um aumento significativo de conteúdo feito por professores afim de 

democratizar o ensino. 

 

Importância das redes sociais no ensino tradicional 

No campo das plataformas digitais, vemos que cada vez mais estamos inseridos 

no meio tecnológico, consumindo conteúdos de aprendizagem em temas variados. 

Nesses últimos anos estamos vendo o mundo passar pela pandemia de COVID-19 e 

tivemos que ter nossas rotinas reajustadas, tanto do professor quanto do aluno, com 
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 o objetivo de analisar a viabilização do acesso à informação. Assim, os trabalhos 

foram todos migrados para o meio digital, e apesar das dificuldades encontradas nas 

adaptações nesse modelo de ensino, os docentes se apoiaram em plataformas 

digitais afim de levar o ensino para a sala de aula, desde a educação básica até os 

estudantes universitários. A pandemia e suas consequências criaram um contexto 

social não só no Brasil, mas no mundo todo, no qual surgem desafios em todas as 

áreas da sociedade, ensejando melhorias e inovação para que continuem atuando. 

Desenvolveu-se, então, a educação remota e home office de várias áreas 

profissionais, e surgiram novas profissões e os serviços prestados pelas escolas, 

juntamente com os professores que viram-se obrigados a aderir à utilização das 

Tecnologias de Informação (TIC’s) em todos os setores para atender às necessidades 

da escola e dos alunos. 

Portanto, além de familiarizar o ensino com o aluno, as plataformas digitais de 

transmissão das aulas foram o ponto principal para todo o desenvolvimento das 

matérias escolares. E levar o ensino de História para as principais plataformas digitais 

como YouTube, TikTok e Instagram tende a aproximar os mais jovens como uma 

ferramenta didática de ensino e ajuda o professor a abrir o leque de possibilidades na 

modalidade de ensino. Mesmo sendo uma disciplina inserida na grade curricular, 

muitos alunos tendem a ver a História como uma metodologia antiga ao ensinar. 

Considerando os debates da atualidade acerca da história digital, podemos 

discutir aqui as vantagens que o auxílio do ensino digital pode trazer para o âmbito 

escolar. Sendo usado como ferramenta de apoio, o uso das redes sociais pode 

promover a aproximação do professor com o aluno. 

 

Gráfico de acesso à internet no Brasil 

 

Quadro 1 – Domicílio em que há acesso à internet por situação de domicílio. 

 

Fonte: https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-
e-celular-no-brasil.html. Elaborado pelo autor. 
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Redes sociais que estão em ascensão de acessos no Brasil 

Uma das plataformas didáticas e enriquecedoras da atualidade, juntando o útil 

ao lúdico, é o TikTok. Lá, alunos têm acesso ao conteúdo seguido por hashtags, e 

pode também promover trabalhos acadêmicos levando à informação para um público 

mais jovem. Nesses canais, sempre temos professores identificados nos 

apresentando temas acadêmicos, e para a exposição dos trabalhos em sala de aula, 

esses materiais são um auxílio na aprendizagem e na demonstração de outras 

perspectivas acerca do assunto a ser trabalhado. 

O alcance do acesso a essas plataformas digitais foi uma das consequências 

dessa pandemia e, não obstante, a acentuação da desigualdade social, que 

evidenciou aspectos como a exclusão digital de camadas sociais menos favorecidas, 

como por exemplo, nas áreas rurais e também para alunos em situação de 

vulnerabilidade social. 

Com o aumento dos acessos no Brasil, a educação deu um grande salto em sua 

modalidade de ensino. Antigamente, o contato que tínhamos com a internet em sala 

de aula era esporádico e feito majoritariamente através do YouTube, canalizado 

somente em apresentação de trabalhos escolares. Hoje, temos uma maior variedade 

de acessos, diferentes formas de trazer para a sala de aula os estudos que constam 

no plano de ensino, mas de maneira digital. A integrante do Cetic.br Daniela Costa 

nos diz que o uso de plataformas para atividades em sala de aula no âmbito da 

aprendizagem nas escolas subiu de 22% em 2016 para 66% em 2020. E 82% das 

escolas brasileiras possuem acesso à internet, sendo de 98% nas áreas urbanas e 

de 52% nas rurais. Entre as regiões do país, o acesso nas escolas varia de 51% no 

Norte a 98% no Centro-Oeste. “A diferença também é verificada se a escola está em 

uma capital ou no interior e se é de maior ou de menor porte”, detalha a pesquisadora 

(Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-11/estudo-mostra-que-

pandemia-intensificou-uso-das-tecnologias-digitais. Acesso em: 20 mar. 2022). 

Podemos ver, então, que o interesse da comunidade, seja ela estudantil ou não, 

existe em grande demanda, e cada vez mais as redes sociais levam essa informação 

às pessoas. O modelo de ensino vivenciado deve ser aliado ao modelo tradicional, 

percorrendo o plano pedagógico proposto. 
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 Nomes importantes nas redes sociais que levam o ensino de história através do 

meio digital 

Sendo usado como ferramenta de apoio em sala de aula, o uso das redes sociais 

pode promover a aproximação do professor com o aluno. É importante sabermos que 

a proposta não é substituir o modo tradicional de ensino pelo modelo digital. O que 

devemos considerar é que as plataformas digitais estão cada vez mais recheadas de 

conteúdos didáticos com a intenção de ser o apoio do professor e uma nova 

abordagem de pesquisa para o aluno. 

Na matéria disciplinar de História, temos grandes nomes que ajudam os alunos 

em suas informações historiográficas. Uma referência no meio digital é Débora 

Aladim. Graduada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, desde 

2013 produz conteúdo nas redes sociais, tendo um dos maiores canais educativos do 

Youtube Brasil. Tem um livro publicado pelo Grupo Companhia das Letras, cursos e 

palestras de sua autoria, eleita por dois anos consecutivos (2018/2019) como maior 

influenciadora de educação do Brasil. Mora em Belo Horizonte - Minas Gerais. 

Atuante no YouTube, ela também leva conhecimento às plataformas como o TikTok 

e Instagram, voltada especialmente para os alunos, além de disponibilizar cursos de 

estudos no campo da História. 

Há canais dentro das plataformas que preparam o aluno para o ensino superior, 

como o Descomplica, que conta com professores qualificados usando o ensino 

tradicional com exercícios envolvendo a atualidade, buscando conectar o 

aprendizado do aluno em sala de aula com a extensão do conteúdo digital.  

A maneira que o conteúdo é apresentado também diz muito sobre metodologia. 

Aqui não estamos falando apenas de informações dispostas nas mídias sociais, mas 

sim em como esse conteúdo é apresentado ao aluno de maneira clara, descontraída 

e informativa, afim de prender a atenção nos exercícios que foram disponibilizados 

em sala de aula pelo professor do aluno. 

 

Conclusão  

Para realizar as atividades com crianças e adolescentes em sala de aula, deve-

se utilizar todos os recursos disponíveis, pois os resultados virão através das 

atividades advindas desses recursos. O papel do professor na oratória, na 

aprendizagem, é indispensável para guiar os alunos nas atividades operatórias em 

sala de aula.  
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 Não apenas no que diz respeito à História, mas à educação em si, deve conduzir 

o aluno a enfrentar os desafios diários, pois assim se constrói todo um progresso onde 

o aluno esteja preparado para viver os desafios em sociedade com uma bagagem 

histórica bem desenvolvida pelo aluno. O trabalho pedagógico precisa desenvolver 

também a solidariedade, onde a criança ou o adolescente se sinta desafiado e guiado 

pelo professor a descobrir as relações sociais, a entender o passado e aplicar o 

conhecimento no presente, visando construir um futuro com mais informações para 

outros futuros estudantes.  

A escola precisa desenvolver um procedimento didático que favoreça a 

autonomia intelectual do aluno. Nesse sentido, é fundamental que o aluno tenha uma 

participação ativa, a partir dos esquemas de ações e operações que se dispõe as 

metodologias. Sendo assim, o uso das redes sociais é uma um mar de informações 

disposto a entregar para o aluno uma maneira rápida e eficiente na construção da 

História. Estamos sempre submersos em informações em que temos o primeiro 

contato através da televisão, então é interessante trabalhar toda essa construção 

histórica juntamente com a atualidade, acompanhado também das ferramentas que 

antes não eram inseridas no modelo tradicional de ensino. 
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Folclore goiano no século XX e a revista A Informação Goyana 

(1917-1935) 

 

   Isadora Sousa Raniere 

Orientadora: Profª Drª Sônia Magalhães 

 

O folclore é um excelente recorte para se tratar dentro das salas de aula de 

história. Como fenômeno é um ótimo exemplo da história em movimento. Ele é uma 

prática estática sempre renovada, o antigo sempre em movimento. Pensando exímia 

ferramenta não só pelo campo que o folclore é em si, o que já em muito contribui. Mas 

também carrega inúmeras possibilidades de interdisciplinaridade com o saber 

popular, a cultura e o conhecimento informal. No campo da história especificamente 

ele é a expressão de conceitos complexos como o inconsciente coletivo social e 

identidade.  

O folclorismo chega no campo acadêmico através do desenvolvimento dos 

estudos das tradições populares e se apropria do neologismo folk-lore (junção dos 

termos povo e saber) criado pelo britânico William John Thoms por volta de 184627, o 

termo surge para designar o que tocava a antiguidades ligadas ao popular e a mitos. 

Até o momento, o registro e coleta dos entendidos costumes populares se dava em 

ambientes de antiquaristas, onde ocorreram as primeiras publicações de livros e 

revistas sobre a temática. A plebe e o camponês, em sua cultura cumpria o papel de 

conservar a história passada e seus elementos.  

Os irmãos Grimm também no século XIX revolucionaram o campo ao 

registrarem tradições alemãs e narrativas populares coletadas de camponeses com 

tradução da fala popular. E colocam a identidade e a tradição nacional como 

dimensões conjuntas, e o povo como transmissor.  

No campo da historiografia o imaginário era desprezado pelas tradições do 

século XIX e XX. Herança do racionalismo de Descartes e do século das luzes, nesse 

                                                
27 Também escritor sob o pseudônimo “Ambrose Merton”, William John Thoms (1803 - 1885), trabalhou 
como escriturário, vice bibliotecário da Casa dos Lordes, atuou também como secretário da sociedade 
literária e história de Camden Society e foi um escritor, antiquarista e folclorista britânico. Também foi 
criador de uma editoria na revista Athenaeum sobre folclore por volta de 1838.  
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 momento as narrativas sociais que tocavam o imaginário ou o irreal, assim como a 

cultura popular a certa medida, era entendido como ficção. E sendo assim, o que 

concebia-se como fantasia ou cultura popular era concebido como um campo 

impassível de ser fonte para qualquer saber científico. Por tanto, por muito tempo o 

folclore foi ignorado na historiografia.  

Sob influência da Escola dos Analles, a partir da década de 80 a academia sofre 

uma virada e a História Social é um campo que ganha mais espaço na historiografia. 

Gradativamente se tornando mais cultural. Nesse momento a história passa a 

entender que nas crenças coletivas, nas manifestações literárias e artísticas, nas 

representações do homem de si do seu mundo, na narrativa do mágico, na narrativa 

cotidiana existe uma interpretação do humano mais sensível, muito além de qualquer 

valor isolado da verossimilhança. Pensar em códigos muito além da sua causa. 

Nessas manifestações é possível dar conta do inconsciente coletivo social 

historicamente construído, que forma identidade e a coletividade. Na operação 

coletiva (consciente ou não) da memória e de interpretações do passado se forma o 

sentimento de pertencimento e as fronteiras sociais. E tanto a referência ao passado 

quanto a tradição cumpre um papel de manutenção da coesão desses grupos e 

instituições dentro de uma sociedade.28  

O folclore então se caracteriza essencialmente quando a cultura popular ganha 

caráter normativo através da tradição. Está nos objetos, cantos, festas, modo de fazer 

de comidas, roupas, no costume, na tradição. Em toda essa manifestação ou objeto 

em que sua manutenção e seu modo de produção que não corresponda a alguma 

finalidade lógica, instantânea ou material. Todas essas narrativas, ações e costumes 

que não se explicam por uma finalidade prática, mas por tradição. O folclore também 

dialoga com o conhecimento popular e com normas funcionais da vida em 

comunidade, cada qual com uma específica (regionalismo, onde esses elementos 

histórico culturais refletem a grupos particulares com localização geográfica 

delimitada), e assim contribui como caráter formador de identidade. Essas fronteiras 

                                                
28 “A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se 
quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de 
reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: 
partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao passado serve 
para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu 
lugar respectivo, sua complementaridade, mas também as oposições irredutíveis” (POLLAK, 1989, 
p.7).  
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 sociais existem em variados formatos e tamanhos, podem distinguir famílias, nações, 

partidos, etc.  

Se todas essas práticas delimitam fronteiras identitárias e refletem o 

inconsciente coletivo social, as normas e o modo de funcionar de variados grupos 

sociais, em muito o folclore contribui para qualquer campo das humanidades que 

tente entender coletividades humanas. Essas abstrações são uma ligação direta ao 

inconsciente paralelo a exigências oficiais de uma comunidade.  

 

Folclore goiano  

No Brasil, a institucionalização do folclore e seu estabelecimento como campo 

de estudo próprio vai ocorrer atrelado ao movimento modernista na década de 1920. 

Nesse momento existe todo um esforço em torno da construção de uma “comunidade 

imaginada” e os intelectuais do país debatem o que seria a identidade brasileira. O 

próprio Estado Novo e a ditadura varguista tinham como projeto mexer com essa 

identidade nacional e encontrar um “modelo de brasileiro”.  

É nesse contexto que os folcloristas se colocam numa posição de mediadores 

entre o Estado e o povo, como porta-vozes e consultores do popular nesse ambiente. 

No entanto, na maioria das vezes esses intelectuais só dirigiam-se a eles mesmos e 

se fechavam em seus próprios pares. Representavam uma cultura, mas não falavam 

dela, apenas sobre ela.  

Definida por preservar heranças folclóricas regionais, criar museus folclóricos 

municipais, estabelecer regras próprias do campo e se mobilizar em torno de 

pesquisas, a Comissão Nacional de Folclore vai ser criada em 1947 por Renato de 

Almeida. Já no Estado de Goiás a Comissão Goiana de Folclore foi criada um ano 

depois, em 1948. Muitas dessas comissões e dos pensadores que a constituíam vão 

se envolver no sentido de promoção, desenvolvimento e incentivo em áreas como o 

turismo.  

Em Goiás, principalmente o turismo vai ser o ponto chave de interação entre o 

folclore institucionalizado e ações governamentais de financiamento, influência, 

divulgação e permanência. Isso porque, com o declínio do ciclo do ouro no Estado, 

houve não só uma dispersão dos colonos, como também um grande êxodo rural. Total 

falta de corrente migratória para o nosso Estado, tendo em vista que foi a economia 

mineradora a responsável pelas principais frentes colonizadoras que vão tornar Goiás 
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 uma capitania própria. Os primeiros arraiais e povoados do estado vão se organizar 

ao redor da mineração nos séculos XVII e XVIII.  

Mas, com o esgotamento desse recurso, os colonos que não regressaram ao 

litoral vão migrar para os espaços rurais. Nesse momento, essas fazendas vão se 

voltar à agricultura de subsistência e as maiores à pecuária extensiva, devido às 

condições favoráveis para a atividade (pouca mão de obra, baixo investimento capital, 

instalações rústicas e pastos naturais). Nesse contexto se fortalecem a elite 

pecuarista que, passando pelo coronelismo, manteria a privatização e a centralização 

do poder no Estado até os dias de hoje.  

Goiás, portanto, possui neste período uma grande concentração de terras, uma 

economia rural e um estado agrário não modernizado. O Estado não estava inserido 

no sistema capitalista em desenvolvimento no restante do país porque era isolado do 

restante do território. Um dos estados mais pobres do período, ainda produzia uma 

agricultura majoritariamente voltada ao autoconsumo. Isso porque esse estado rural 

possuía poucas estradas que o ligassem ao restante do território nacional e o 

transporte de mercadorias se dava através de muares e carros de boi. Não havia 

porque produzir um excedente, já que não tinha meios para escoar em escala de larga 

produção mercadológica para o restante do país. Além disso, nessa condição isolada 

em relação ao restante das regiões do país, que modernizavam as tecnologias 

desenvolvidas na área, não chegavam no Estado.  

Para que Goiás passasse pelo processo de transição da economia agrícola que 

se instaurou após o declínio da economia mineradora e chegasse à economia de 

exportação agropecuária, e depois um dos principais polos agrícolas do país, 

integrado à economia nacional, foram necessários alguns avanços. A implementação 

de uma infraestrutura de transporte, como as estradas de ferro que em 1935 ligaram 

Anápolis a Campinas (SP), Barretos (SP) e Araguari (MG), não só estimulou a 

produção agrícola comercial como promoveu a especialização da agropecuária local. 

E diversas mudanças político-institucionais como as ocorridas após 1935, como a 

própria construção das capitais (Goiânia e Brasília), influenciaram e fizeram base para 

sustentação da expansão da fronteira agrícola sudeste.  

Essas mudanças institucionais não ocorreram graças à mobilização popular, 

mas por acordos travados no campo político. Portanto, os diálogos ocorreram com a 

essa elite específica do período, agropecuaristas, ruralistas herdeiros do coronelismo 

que concentravam terras e que tinham interesse e lucraram com o avanço da fronteira 
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 agrícola goiana. Dentro dessa movimentação, que objetivou trazer a modernização 

ao Estado de Goiás, um dos elementos apropriados para propaganda do chamado 

Brasil Central, advogando que a região podia ser a casa da nova capital, foi o folclore, 

transformado em capital simbólico e voltado principalmente ao turismo.  

Pensando que o folclore goiano foi amplamente divulgado e estabelecido nesse 

momento, sob financiamento e veiculação advinda dessa elite específica dos grandes 

fazendeiros, ocupantes dos locais de decisão, sob objetivo que igualmente 

beneficiava os interesses desses sujeitos, é muito natural que a identidade cultural 

cultivada e basificada no estado seja fortemente atrelada a elementos do sertanejo e 

do rural.  

O folclore goiano e a cultura goiana têm como dois pilares principais a influência 

do elemento rural e do elemento religioso, como a Congada de Catalão, a Festa do 

Divino Pai Eterno, o Fogaréu - que ocorre na Cidade de Goiás, as Cavalhadas - em 

Jaraguá, Pirenópolis e Hidrolina, danças como a catira e a curraleira, exposições 

agropecuárias, rodeios, comidas como o arroz com pequi e a pamonha de milho, 

músicas com a viola e no gênero sertanejo, cantigas e lendas que remetem à vida 

rural, entre muitas outras manifestações.  

Já as influências culturais herdadas dos povos africanos escravizados, muitas 

vezes, tomam formas sincretistas e não passaram por esse processo de evidenciação 

que as demais culturas que se ligavam aos interesses dos poucos donos de fazendas 

agropecuárias lucrariam em salientar.  

 

A Informação Goyana  

A revista A Informação Goyana se insere muito bem nesse contexto e se destaca 

como documento que registra o período, já que um de seus criados, Henrique Silva29 

circulava nesse cenário e advogava fortemente pela construção da nova capital do 

Brasil ocorrer em Goiás. A revista nasce dessa busca por reconhecimento de Goiás 

como possível casa da capital e busca transmitir uma imagem positiva da região sob 

essa perspectiva.  

                                                
29 Henrique Silva (1865 – 1935) nasceu na Cidade de Bonfim (atual Silvânia), e foi militar, geógrafo, 
editor e escritor que publicou em grandes jornais da época como O Paiz e Correio da Manhã.  
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 A revista foi criada por dois goianos, Henrique Silva e Americano do Brasil30 , em 

1917. Foi dirigida pela dupla original até pelo menos março de 1918 e Henrique Silva 

a partir de 1935. A produção era lançada mensalmente desde agosto de 1917 a 1935 

e a edição era feita no Rio de Janeiro. E ao longo de suas publicações contou com a 

escrita de quase duas centenas de colaboradores de diversas áreas como da 

medicina, engenharia, militarismo, gastronomia, história, poesia, política, religião, 

farmácia e muitas outras (LISBOA, 2009). E teve seis volumes, duzentos e treze 

fascículos em publicações sem interrupções.  

A Informação Goyana esteve na vanguarda da busca pela visibilidade de Goiás 

e por muito foi dada como um veículo de propaganda das possibilidades 

(principalmente) econômicas do Brasil Central, com foco especial em Goiás. Por isso 

abordavam temas, catalogavam e reuniram dados sobre arquitetura, agricultura, 

comércio, artesanato, transportes, clima, vegetação, recursos naturais e também 

abordavam a expressão cultural dos habitantes da terra goiana (NEPOMUCENO, 

2002). 

Numa revista que se propunha divulgar as riquezas e possibilidades do centro 

do país, como uma vitrine, existia uma seção separada em suas publicações 

reservada apenas para o folclore. Ela era preenchida por textos que eram a 

transcrição de lendas e cantigas do sertão, ou registrava danças e festas tradicionais. 

Pensando nesse conteúdo e no que a revista se propunha, podemos ver a força 

identitária que essas manifestações carregam e como ela pode (e foi, em muitos 

casos) ser apropriada e transformada em capital simbólico. Ela ocupa esse lugar 

porque é um dos elementos que só a região te oferece; está no que faz de Goiás, 

Goiás; o que você pode oferecer e fazer as pessoas buscarem, virem até a região 

porque não encontrariam em nenhum outro lugar. É nessa potencialidade que orbitam 

os valores turísticos e comerciais que permeiam os festejos e cortejos goianos que 

são eventos que trazem pessoas de outras cidades e estados do país. A fronteira 

identitária que nos separa do outro e mora na tradição do cozinhar e do cultivar 

alimentos específicos, receitas específicas.  

 

                                                
30 Antônio Americano do Brasil (1892 - 1932) é natural da Cidade de Bonfim foi um médico, professor, 
membro do exército como tenente-médico e deputado federal que em seu mandato aprovou as 
medidas que possibilitaram a mudança da capital do país para território goiano. Também é patrono na 
Academia Goiana de Letras e na Academia Goianiense.  
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 Considerações finais  

O objetivo da publicação da revista A Informação Goyana centralizava-se em 

vender e divulgar as possibilidades econômicas, naturais e políticas do Brasil Central. 

Esse objetivo e o envolvimento de seus criadores com os ambientes de tomada de 

poder (como o próprio Americano do Brasil que foi deputado e legislou ativamente na 

aprovação da transferência da nova capital para Goiás) mostra que as elites se 

movimentavam no período para trazer a modernização do estado e advogar pelas 

mudanças políticas, institucionais e estruturais advindas ou, como nesse caso, 

possibilitante destas.  

Um dos elementos que compunham o diálogo desses atores na década de 20 e 

30 foi o elemento cultural. Em especial o folclore, que se institucionalizou nesse 

mesmo período, deu seus primeiros passos para constituição de um campo intelectual 

próprio e contou com incentivo dessas elites que, no caso do Estado de Goiás, são 

as poucas famílias donas de terras e herdeiras do coronelismo. Sendo assim, as 

manifestações populares apropriadas, divulgadas e consolidadas como folclore e 

identidade goiana se ligam principalmente ao sertanejo e ao religioso.  

Essa relação e as instituições folclóricas, assim como seus pensadores, 

circulavam e se vinculavam principalmente à área do turismo, e era através dele que 

o financiamento que se atrela ao campo surge. Podemos ver isso quando uma revista 

tão importante e que visava vender a porção sudeste central do país como A 

Informação Goyana reservava uma seção específica em suas edições, especialmente 

para o folclore e cultura goiana. Deste modo, o folclore toma posto de importante 

capital simbólico.  

 

Fonte 

A Informação Goyana. Governo do Estado de Goiás. Goiânia: AGEPEL, 2001. 

(Reprodução fac-similar da coleção completa da revista publicada no Rio de Janeiro 

por Henrique Silva e Americano do Brasil, no período de agosto de 1917 a maio de 

1935).  
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A sala de aula como um laboratório da História Digital 

 

Aline Bueno da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

 As discussões sobre as tecnologias de informação e comunicação trazem 

novas perspectivas para a prática educacional da História, desde que elas se 

encontraram, por volta do final do século XX. Segundo Dilton Cândido S. Maynard 

(2016): “De lá para cá, a Rede deixou de ser um reduto de nerds [...] e foi colonizada 

pela gente comum, por não especialistas (...)”. Em meio a essa “gente comum” estão 

os professores e estudantes que incorporaram essas técnicas, ainda que sem saber 

quais os impactos dessa relação. A História Digital, portanto, é um “efeito colateral” 

dessa nova configuração que iniciou seu desenvolvimento, segundo Pavanati e 

Souza (2011, p. 7), em 1994, com a criação do Centro de Histórias e Novas Mídias, 

na Universidade de George Mason, nos Estados Unidos, e em 1995, com o 

periódico eletrônico Cromohs (Cyber Review of Modern Historiography), de Rolando 

Minuti, na Itália.  

 A nova esfera da História Digital ou Historiografia Digital ainda é pouco difundida 

na comunidade acadêmica brasileira, mas é possível observar uma urgência em 

preencher essas lacunas, uma vez que a pandemia ocasionada pelo novo 

coronavírus, em 2020, trouxe à tona discussões urgentes sobre o ensino remoto, 

híbrido e as novas salas de aula. As formas de socialização, educação, trabalho e 

lazer que vinham se transformando a seu próprio ritmo, foram aceleradas, 

transferindo o principal espaço de ação, seguindo orientações da 

Organização Mundial da Saúde, exclusivamente, para estruturas virtuais.  

Dessa forma, a questão que norteia este artigo se desdobra em torno dos 

obstáculos encontrados por professores de história e seus alunos ao utilizarem esses 

espaços virtuais e das vantagens advindas das tecnologias e da internet, com o 

objetivo de apresentar a necessidade da ocupação desses professores na rede 

de maneira a desfrutar dos benefícios para um ensino de história mais congruente 

com as novas  formas de vivência.   
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  O presente artigo abordará considerações pertinentes à questão temática 

evidenciada acima e divididas em quatro partes.  

1) Uma breve apresentação de como a História Digital está situada na academia 

brasileira.  

2) Abordagem geral dos desafios da rede pública de ensino durante a pandemia 

e a utilização das tecnologias de comunicação e informação.  

3) Sugestão da incorporação digital no processo de ensino-aprendizagem 

histórico, através da percepção do uso de tecnologias durante a pandemia como 

meios para a Didática da História.  

4) E, por fim, a autora fará um relato de experiência através das reflexões 

percebidas durante o estágio não obrigatório em 2021.  

 Justifica-se a relevância dessa discussão em recorrência dos questionamentos 

em  torno do ofício do historiador, mais especificamente na parte educacional e sua 

transformação  nessa nova conjuntura, como é possível perceber na obra História 

Digital em tempos de crise:  as demandas do tempo imediato e suas implicações no 

trabalho dos historiadores, de Ana  Carolina Machado (2021), em que as “demandas 

do tempo presente e do tempo imediato”  reconfiguraram as formas do processo de 

ensino-aprendizagem e a propagação das narrativas  históricas e, portanto, as 

funções “sociais, a utilidade e a aplicabilidade da história na vida  prática”.  

  

Uma nova esfera ou campo de estudo no Brasil: a História Digital   

 A História Digital no Brasil não é ainda um campo consolidado, mas a adesão 

de historiadores às práticas que envolvem a tecnologia cresce cada vez mais. A 

digitalização de fontes, o hipertexto, visitas a museus virtuais e as buscas 

bibliográficas pelo Google Acadêmico são algumas das inúmeras praticidades e 

possibilidades que a tecnologia e a internet trouxeram à oficina do historiador.  

Há, atualmente, centros que se debruçam sobre a temática, como o Laboratório 

de História Digital (LAHISD), da Universidade Federal de Uberlândia, em 

Minas Gerais, desenvolvendo linhas de pesquisas sobre História Digital, memórias e 

identidades; Mídias, linguagens e processos socioculturais e Tecnologias digitais, 

Transição tecnológica e sociedade. Há também o Laboratório de Humanidades 

Digitais (LHuD), anexado ao Centro de Pesquisa de Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas, e o Laboratório em 

Rede de Humanidades Digitais (LARHUD), do Instituto Brasileiro de Informação em 
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 Ciência e Tecnologia (IBICT). E, ainda, segundo Ana Carolina Machado (2021), as 

discussões no país contam com “trabalhos de grande relevância como os de Anita 

Lucchesi, Bruno Leal Pastor de Carvalho, Pedro Telles da Silveira, Fábio Chang 

de Almeida e Oldimar Cardoso e Thiago Nicodemo (...)”.   

 Para Lucchesi (2014), a História Digital ou Historiografia Digital traz para 

os historiadores problemáticas que ela convoca para serem refletidas: as noções de 

tempo e espaço ressignificadas, a acessibilidade de fontes e materiais teóricos, o 

surgimento de novas práticas e o trabalho colaborativo “sem fronteiras”. Serge Noiret 

e Stefania Gallini (2011, p.17) também discutem outras questões que se entrelaçam; 

para eles, essas tecnologias não questionam o objeto histórico, mas interferem 

diretamente na prática histórica de três maneiras: “evidenciam a natureza 

intrinsecamente comunicativa da história, afetam os modos e tempos de 

pesquisa histórica e redesenham as figuras do autor e do leitor”. Todas essas 

discussões indicam a necessidade de reflexões aprofundadas que onze ou oito anos 

não poderiam dar cabo. É evidente que há um longo caminho para percorrer, mas 

não de maneira individual, isso é certo.  

A História Digital tem por sua essência um trabalho interdisciplinar que mistura 

diversas grandes áreas da história, como a Teoria da História, História da Memória e 

o próprio Ensino da História, e claro, sempre em conjunto com as áreas das 

Tecnologias de Comunicação e Informação. De fato, o historiador francês Emmanuel 

Le Roy Ladurie, ao exclamar a famosa frase “O historiador de amanhã será 

programador ou não será” (1968), parecia um tanto quanto radical em sua fala, mas 

pensando em como a oficina do historiador era território individual há séculos, a ideia 

de compartilhar a mesa ainda não era considerada.   

 

Desafios na sala de aula pública durante pandemia 

Em 2020, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus enclausurou a 

humanidade dentro de suas casas. Ir ao mercado, levar filhos e cachorros à praça, ir 

para o trabalho, bares e restaurantes, todas essas ações faziam parte do cotidiano 

da população, mas nesse ano elas foram impedidas. Medidas de prevenção e 

contenção do vírus foram tomadas, como toques de recolher, diminuição de frotas 

dos transportes públicos, fechamento de estabelecimentos públicos e privados a 

partir da categorização dos serviços essenciais, e a utilização de máscaras dentro de 

casa e para o pouco que restou do ir e vir. Não há como não falar sobre esse 
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 momento sem mencionar algumas consequências desastrosas ocasionadas. Só em 

2020, no Brasil, segundo uma pesquisa feita pela Fundação Oswald Cruz (Fiocruz), 

o número de mortes chegou a 230.452, que continuou a aumentar terrivelmente no 

ano seguinte, somente com a diminuição em 2022, a partir da vacinação em massa. 

O desemprego e o aumento de doenças psicológicas também vitimaram grande parte 

da população. Em meio a essa situação, as escolas e universidades públicas e 

privadas foram fechadas, e durante os meses iniciais de 2020 não se sabia ao certo 

o que deveria ser feito.  

No decorrer de mesmo ano ficou decidido que as salas de aulas seriam, então, 

virtuais.  Segundo Alexandre Pereira, Fábio Narduchi e Maria Geralda de Miranda, na 

obra Biopolítica e Educação: Os impactos da pandemia de COVID-19 nas escolas 

públicas:  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) já previa a 
possibilidade de ensino a distância em casos emergenciais. A partir 
deste entendimento, os Conselhos de Educação de vários estados se 
manifestaram para regulamentar e amparar as escolas que optaram 
por continuar suas atividades pedagógicas de maneira remota 
(BRASIL, 1996) (2020, p.228). 

 

O ensino remoto, como forma única educacional, exige recursos para 

seu funcionamento, como computadores, internet e softwares que têm um custo 

significativo para uma grande parte da população. Dessa forma, escolas públicas e 

privadas se lançaram no mundo digital à procura de sites e aplicativos que pudessem 

intermediar o novo desafio de ensinar através de uma tela. A plataforma de 

aprendizagem virtual Google Classroom foi utilizada pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC) do Governo de Goiás, em conjunto com a plataforma de 

conteúdos didáticos da rede pública estadual Portal Net-Escola. O Google Meet e o 

Zoom também foram utilizados como forma de reunião virtual para as aulas e 

o Whatsapp como forma direta de comunicação com pais e alunos. Mas apesar 

da disponibilização dessas ferramentas digitais pelo governo para os estudantes, 

muitos destes alunos não possuíam aparelhos eletrônicos decentes, conexão (nem 

todas as conexões conseguem sustentar as reuniões pelo Google Meet) e até mesmo 

a disponibilidade de acessar às aulas, por diversos motivos. Dessa forma, segundo 

Marcela Pronko (2020, p.114):   
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 Embora o fechamento das escolas tenha sido uma medida 
sanitária  que afetou estudantes e professores de escolas públicas e 
privadas de uma  maneira geral, os impactos entre uns e outros e 
dentro de cada segmento foram  bastante diferentes: enquanto uma 
parte da rede privada articulou a  continuidade do trabalho escolar de 
forma remota, acionando plataformas  tecnológicas já disponíveis de 
ensino a distância, a rede pública, extensa e diversa, confrontou-se 
com a expressão gritante da desigualdade que  caracteriza a 
população brasileira e com as contradições que atravessam a  escola 
pública, intensificadas ao longo das últimas décadas. 

  

Apesar de todas as questões palpáveis que contribuíram para uma 

defasagem educacional em escala mundial durante a pandemia, os recursos 

tecnológicos utilizados puderam auxiliar a população nesse momento de crise.  

  

O processo de ensino-aprendizagem histórico digital 

Como já abordado na introdução, propõe-se neste artigo uma discussão acerca 

da incorporação de recursos tecnológicos utilizados durante a pandemia para o 

processo de ensino aprendizagem histórico como forma de trazer o cotidiano dos 

alunos nativos digitais para dentro das salas de aulas. E para isso deve ser feita uma 

análise de algumas tecnologias que tiveram o máximo de aproveitamento ou que 

poderiam funcionar quando aplicadas a uma modalidade presencial. Esse processo, 

portanto, deve ser construído de maneira científica, apoiando-se em uma metodologia 

histórica digital em conjunto com práticas consoantes à Didática da História. Segundo 

o historiador alemão Jörn Rüsen:  

 

(...) A didática da história analisa agora todas as formas do 
raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso 
inclui o papel da história na opinião pública e as representações nos 
meios de comunicação de massa; ela considera as possibilidades e 
limites das representações históricas visuais em museus e explora 
diversos campos onde os historiadores equipados com essa visão 
podem trabalhar (2006, p.12). [grifo da autora]   

 

Ora, as práticas da vida cotidiana estão entrelaçadas com as tecnologias e a 

rede, não somente na produção historiográfica digital, mas sobretudo na produção e 

transmissão do conhecimento histórico digital que vem ganhando grande espaço nos 

meios de comunicação. 

Tomam-se como alguns exemplos a confecção de sites com o objetivo de 

divulgação da história acadêmica para o público virtual de diferentes níveis de 
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 escolaridade, como no caso do portal Café História do historiador e jornalista Bruno 

Leal. Ou, ainda, a criação de canais no Youtube, como o canal Foca na História, 

criado por Bruno ou Don Foca, onde é possível encontrar vídeos sobre 

acontecimentos e personagens históricos com imagens bastante atrativas e durações 

longas ou rápidas, a depender do interesse de quem acessa.   

Dessa forma, os professores que tiveram o grau de dificuldade aumentado nas 

práticas de ensino pela pandemia reconfiguraram os métodos didáticos para esses 

recursos supracitados. Nem todos copiaram e colaram links no mural do Classroom 

ou nos grupos de Whatsapp; muitos produziram conteúdos, como videoaulas, 

material didático e esquematizações a partir de sites. Dessa forma, é sugerido um 

levantamento de todos esses materiais, em conjunto com as narrativas históricas 

desse processo, não só dos professores, mas sobretudo dos alunos que foram 

protagonistas nesse momento de crise histórico.   

Em via de contribuir com essas reflexões, faz-se necessário anexar a este artigo 

um relato de experiência da autora sobre um estágio realizado na cidade de Goiânia, 

em Goiás.   

 

Relato de experiência   

Em 2021, passei em um processo seletivo para estagiar como monitora de sala 

em uma escola particular de nível fundamental 2. Na parte da entrevista me 

perguntaram qual era o meu relacionamento com a tecnologia e respondi, muito 

empolgada, que era ótima. Desde que ganhei meu primeiro computador aos dez anos 

de idade, passava horas abrindo todo tipo de programa que vinha instalado na 

máquina, inclusive ele teve que ir para a uma assistência técnica poucos meses 

depois, após eu ter desinstalado um programa essencial para seu funcionamento. 

Costumo pensar que é errando que se aprende, mas a sociedade tem uma 

grande tendência a não tolerar o erro. Fiquei de castigo, é claro, e só contrataram 

internet, discada na época, um ano depois.   

Em todo caso, fui contratada com mais doze outros estagiários que 

desempenhariam a mesma função, uma nova função especialmente pensada para 

dar conta do ensino híbrido, com revezamento de grupos de até 14 alunos para 

participar das aulas presenciais. Em um primeiro  momento, nos apresentaram as 

plataformas virtuais utilizadas nas salas de aulas: o Google Classroom, onde seriam 

criadas turmas correspondentes aos componentes curriculares do sétimo, oitavo e 
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 nono ano do currículo regular; o Google Meet como forma de transmissão da  aula 

que aconteceria de modo presencial para os alunos do grupo que estaria na escola 

e  virtual para aqueles que assistiriam às aulas de casa, em tempo real; o Canva 

também nos  foi apresentado, mas ele seria utilizado apenas pelo sexto ano, no lugar 

do Classroom. A grande maioria dos estagiários, incluindo eu, estava bem 

familiarizada com o Google Meet, em função das aulas de ensino remoto iniciadas 

pelas faculdades. Mas as funções eram diferentes, pois teríamos que ser 

organizadores dessas reuniões, com o objetivo de tornar a aula do professor menos 

engessada aos processos técnicos que a plataforma exigia para a dinâmica das 

aulas.   

Ficou decidido que eu ficaria com a turma do sétimo ano ‘C’, e quando entrei na 

sala 16 me deparei com um ambiente totalmente diferente do que eu estava 

acostumada a entrar em estágios, ou mesmo em meu período escolar. A “mesa do 

professor” tinha um notebook e ligado a ele montes de fios que se conectavam à 

internet, a uma webcam que ficava em posição para a captura do quadro branco, o 

cabo do projetor, do microfone e da caixa de som. Todas as cadeiras e mesas ficavam 

posicionadas de modo que os alunos ficassem distanciados a dois metros, como 

medida de segurança e saúde em função do novo coronavírus.   

Para a parte da reflexão, descrevo o que respondi ao coordenador de estágio 

quando me perguntou sobre como estava sendo a experiência, seis meses após o 

início das aulas. 

Apesar de não ter estagiado como professora de história, eu tive a oportunidade 

de assistir e acompanhar, às vezes até participar, de todas as aulas, sendo elas: 

Língua e Linguagem, Produção Textual, Literatura, Matemática 1 e 2, História, 

Geografia, Arte, Ciências e Ed. Física. A partir dessas observações pude perceber 

alguns obstáculos que foram vencidos durante as aulas na pandemia, e outros que 

não foram e demorarão algum tempo para serem ultrapassados. Nas aulas de 

história, em especial, percebi que o que de fato mais funcionava para aqueles alunos 

que estavam em casa era o diálogo que o professor abria após cada 

temática trabalhada por ele, seja por meio de slides com animações e pouca escrita, 

ou por algumas aulas expositivas. O momento de discussão era bastante apreciado 

pelos alunos, que abriam os microfones e falavam, às vezes tanto que os cinquenta 

minutos de aula não eram suficientes.  Entretanto, o maior desafio era com aqueles 

que não participavam em momento nenhum, o que aparentemente não se diferencia 
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 muito do que é enfrentado no ensino presencial, mas em função da desconexão que 

o ensino remoto causa entre aluno e professor, alguns professores só percebiam a 

existência desse aluno quando iam realizar o fechamento de etapas. Além disso, cabe 

ressaltar aqui a dificuldade no sentido de incluir os alunos com problemas de 

aprendizagem nas aulas virtuais, uma vez que em uma conversa com um professor 

ele me relatou a dificuldade  em reconhecer quais alunos tinham esses problemas, 

pois nem todos abriam as câmeras e nem  sempre se sentiam seguros para voltarem 

às escolas no rodízio presencial.   

 

Considerações finais 

Durante a escrita deste artigo percebeu-se lacunas na academia brasileira sobre 

o processo de ensino aprendizagem histórico digital, mas acredita-se ter evidenciado 

a necessidade dessas discussões pensadas diante a nova configuração de mundo 

que se vivencia pós retorno das atividades presenciais. As tecnologias de 

comunicação e informação necessitam de análises aprofundadas sob a ótica 

educacional e, em conjunto, contudo, se faz de extrema urgência a necessidade de 

um letramento digital em concomitância com a inclusão digital para professores e 

alunos. Em relação ao letramento digital, toma-se como definição a reflexão de Maria 

Teresa Freitas (2010):   

 

(...) compreendo letramento digital como o conjunto de 
competências necessárias para que um indivíduo entenda e use a 
informação de maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, 
vinda de variadas fontes e apresentada por meio do computador-
internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas vezes 
compartilhados social e culturalmente (p. 339-340).  

 

Ou seja, a compra de computadores e sua disponibilização nas salas de aulas 

públicas não é mais suficiente. Há bastante coisas a serem feitas, e por mais que seja 

um assunto muito discutido, as reflexões acerca dessas necessidades devem ser 

evidenciadas, uma vez que a frequente evolução das tecnologias não espera “boa 

vontade” do governo em investir em políticas sociais e educacionais que trabalhem 

na raiz do problema, a exclusão social.   
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Ensino de história e metodologias alternativas: mídias e materiais 

audiovisuais 

 

Rafael Marinho da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

O presente artigo tem por objetivo analisar a plausibilidade do uso de mídias 

audiovisuais em sala de aula. Tomo como base as reflexões de Lara Pereira e 

Cristiani da Silva (2014), que se propuseram a analisar algumas diferentes 

prescrições sobre o uso do cinema em sala de aula. Em relação ao ensino de História, 

Éder Cristiano de Souza (2014) já havia reforçado que filmes podem contribuir para a 

aprendizagem histórica dos alunos, na medida em que são explorados seus 

potenciais imagéticos na representação histórica.  

Impulsionado pelas dinâmicas impostas pelo ensino remoto com a pandemia, 

este artigo tem por objetivo fundamental encontrar fundamentos que justifiquem o 

emprego de mídias audiovisuais no ensino de história. Para além do cinema, foco da 

análise de outros autores, o objeto de análise deste artigo se expande a outros 

formatos de mídias, como documentários, podcasts ou reportagens jornalísticas. Pela 

proximidade entre atividades de lazer e o contato com mídias, especialmente na era 

digital, abordagens alternativas podem ser mais atrativas para os estudantes, como 

sugere Inês Taniguchi (2009).  

Esta atividade de pesquisa foi desenvolvida em campo de estágio durante o 

período de ensino remoto, proposto em razão das medidas de distanciamento para 

combate à pandemia. A proposta de relacionar ensino e pesquisa, neste contexto 

especial, buscava compreender formas de superar os desafios impostos pelo novo 

formato de ensino adotado por várias escolas no Brasil.  

  

Proposta de investigação  

Para avaliar a relação dos estudantes com materiais de mídia, foram elaboradas 

algumas avaliações centradas em conteúdos de mídia audiovisual. Dentre os 

conteúdos selecionados, utilizamos documentários como material de apoio para a 
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 realização de uma atividade. A atividade foi elaborada através da plataforma Google 

Forms, e através dela disponibilizamos os documentários e as questões a serem 

respondidas pelos estudantes.  

A atividade tinha como referência uma aula dada a uma turma do 7º ano do 

Ensino Fundamental, centrada no tema “Escravidão no Brasil”, durante a realização 

do Estágio Supervisionado em História. A aula foi ministrada com o apoio de uma 

apresentação de slides, na qual utilizamos imagens e apresentamos alguns tópicos 

centrais para o entendimento do conteúdo.  

É importante destacar que, apesar de o conteúdo das atividades estar 

relacionado com o tema da aula ministrada, as questões só poderiam ser respondidas 

com base no material audiovisual apresentado aos alunos. Este foi um procedimento 

adotado de maneira intencional, pois tinha como objetivo averiguar se os estudantes 

de fato assistiram ao material disponibilizado a eles, o que se verificaria através de 

suas respostas na atividade.  

O documentário selecionado foi o 1º episódio da série “Guerras do Brasil”, com 

duração média de 30 minutos, e que aborda a história dos indígenas no Brasil ao 

longo das diversas fases desde o descobrimento. Um dos assuntos mais discutidos 

no documentário é justamente a escravidão indígena, tema da aula ministrada 

anteriormente aos alunos. Foram elaboradas três questões que deveriam ser 

respondidas com base no documentário, sendo duas questões objetivas e uma 

discursiva.  

 

Análise de resultados  

Com base nas respostas das questões objetivas, ficou claro que a maioria dos 

alunos assistiu ao material disponibilizado, na medida em que cerca de ⅔ dos alunos 

selecionaram as opções corretas. Através dos resultados analisados, percebemos 

que os alunos conseguiram compreender as dinâmicas relacionadas à escravização 

de indígenas no Brasil, segundo exposto no documentário. Com base na segunda 

questão, concluímos que os alunos captaram também a diferença conceitual entre 

“escravo” e “escravizado”, cuja ideia dependia de uma reflexão crítica sobre os 

assuntos trabalhados em aula e no documentário.  

Em seguida, na questão de natureza discursiva, os alunos deveriam citar uma 

série de aspectos retratados no documentário. Através da análise das respostas dos 

alunos, percebemos que mais da metade dos que responderam apresentaram 
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 respostas satisfatórias. Destaca-se também que algumas respostas dos alunos 

demonstravam uma capacidade de reflexão crítica sobre o tema.  

Para fins de comparação, foi elaborada uma questão de natureza discursiva, 

porém com referência a uma fonte escrita. O principal objetivo por trás da elaboração 

dessa questão era fortalecer as conclusões sobre as hipóteses elaboradas em 

relação ao material audiovisual, através da comparação com o desempenho dos 

estudantes em contato com outros formatos de conteúdo. A partir das análises das 

respostas, vimos que apenas ⅓ dos alunos apresentou respostas satisfatórias ao 

tomar como base uma fonte escrita. O pior desempenho dos estudantes nesta 

questão pode evidenciar dificuldades de interpretação, ou mesmo um desinteresse 

por leituras.  

 

Fundamentação teórica  

Este trabalho de pesquisa em estágio tem como ponto de partida algumas 

hipóteses, como explora Éder Cristiano de Souza em Cinema, cultura histórica e 

didática da história: repensar a relação entre filmes e conhecimento histórico. Em seu 

artigo, Éder de Souza foca nas possibilidades do uso de filmes para a aprendizagem 

histórica e visa “ampliar o rol de possibilidades interpretativas sobre as relações entre 

filmes e história” (2014, p.202).  

Como ferramenta didática em sala de aula, prescrições de épocas diferentes 

sobre o uso de filmes são analisadas por Cristiani da Silva e Lara Pereira (2014). À 

medida que o acesso às tecnologias é difundido, abrem-se novas possibilidades para 

os diferentes recursos que o professor de História pode utilizar. Sob essa perspectiva, 

o artigo busca analisar como aparecem as referências ao uso de filmes nas aulas, 

segundo os trabalhos de Jonathas Serrano em 1935 e Marcos Napolitano em 2009. 

Percebemos que houve uma mudança quanto ao posicionamento desses dois 

autores, situados em tempos diferentes, e a principal conclusão é que o debate sobre 

o uso de filmes em sala de aula pode ter tomado outros rumos nos dias atuais.  

Enquanto Serrano (1935) demonstra certo ceticismo quanto às possibilidades 

do uso de filmes em sala de aula, Napolitano (2009) sugere uma outra abordagem 

que leva em consideração o seu potencial de representação visual, ressaltando que 

o passado como aparece em uma película atende a necessidades particulares de 

representação do tempo em que foi produzida.  
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 Enquanto ao longo do século XX o debate em torno dos filmes como recurso 

didático mudou de perspectiva, o acesso às novas tecnologias também se difundiu. 

Com isso, é possível pensar em uma nova forma de aprendizagem que torna o ensino 

de História menos maçante para os alunos, pois o cinema pode ser associado com 

as atividades de lazer entre os alunos (TANIGUCHI, 2009)  

Com a difusão do acesso às novas tecnologias, especialmente a internet, os 

estudantes podem ter contato com diversas formas de conteúdos audiovisuais, não 

apenas os filmes. Atualmente, o ambiente digital integra o cotidiano de um grande 

número de pessoas, estando não apenas restrito ao lazer. Com a pandemia do novo 

coronavírus, o meio digital foi a principal forma de acesso à educação para 

os estudantes de escolas que adotaram o formato remoto. Portanto, o momento é 

oportuno para a continuidade de reflexões acerca da relação entre mídias 

audiovisuais e ensino.  

 

Considerações finais  

A aplicabilidade de metodologias alternativas no ensino tem sido analisada sob 

diversas perspectivas. Quebras de rotina e abordagens que fogem à alçada do ensino 

tradicional têm grande potencial para incentivar um maior envolvimento dos alunos. 

Como demonstram os resultados das investigações feitas ao longo dessa pesquisa 

de Estágio Supervisionado em História, estudantes podem aceitar com facilidade 

conteúdos expostos por mídias audiovisuais. Além da aceitação de abordagens que 

envolvem o uso de mídias, o desempenho dos estudantes pode melhorar através do 

contato com conteúdos expostos nestes formatos.  

Todavia, o que se defende aqui não é um abandono de todas as metodologias 

relacionadas de alguma forma ao ensino tradicional, especialmente no ensino de 

História. A leitura e a interpretação são dois aspectos fundamentais para a 

aprendizagem histórica, portanto, devem ser incentivadas e trabalhadas ao longo de 

toda a formação dos estudantes no ensino fundamental. Porém, o interesse dos 

estudantes pela História na escola pode aumentar através do contato com o conteúdo 

em formatos que lhes são familiares no dia a dia, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa.  
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O ensino da narrativa da história para crianças por meio de memes, 

em meio à pandemia do COVID-19 

 

Julia Ortiz 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

A internet, depois de sua revolução e crescimento nos anos de 1999 e 2000, se 

tornou uma ferramenta essencial para todas as pessoas, seja para um marketing de 

um comércio, até para a indústria alimentícia que se adaptou e prosperou nesse meio. 

Não obstante, os meios de comunicação começaram a se alterar e adaptar-se a essa 

realidade. Com o surgimento das redes sociais, surgiu o meio de comunicação 

através de memes.  

A palavra meme tem como origem, utilizando a obra do etólogo e biólogo 

Richard Dawkins, que publicou a obra Gene Egoísta, em 1976, na qual compara a 

evolução genética com a evolução cultural, sob o olhar de que, do mesmo meio que 

os genes se reproduzem e evoluem por suas leis, a cultura age da mesma maneira 

em paralelo a essa reprodução. Podemos anexar a essa cultura os memes, que 

percorrem hoje em dia os meios sociais e digitais de comunicação.  

Viktor Chagas, em sua obra A Cultura dos Memes: aspectos Sociológicos e 

Dimensões Políticas de Um Fenômeno do Mundo Digital, cita a explicação de Chagas 

(2010), na tese Também com memes se ensina e se aprende história: uma proposta 

didático-histórica para o Ensino Fundamental II: “os memes são replicadores, tal como 

um gene, de uma unidade de transmissão, que transporta informações, no caso dos 

genes, biológicas, e dos memes, cultural, de um lado a outro que se replica entre as 

pessoas como se as contaminasse”. Ou seja, Chagas (2010) trata os memes como 

replicadores, os quais são selecionados despretensiosamente, de acordo com a bolha 

social que o indivíduo se encontra, a sua crença e interesses pessoais, sendo 

propagado com maior êxito e mais bem aceita.  

Os memes podem ser desde uma imagem, sem legenda, a imagens com 

legendas, sendo semelhantes a charges, gifs, áudios, frases, entre outras 

representações de comunicação por meio da internet, que podem ser propagadas no 
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 mesmo meio. Desde a evolução do uso da internet, majoritariamente, os jovens se 

tornaram usuários assíduos e, consequentemente, o meio de comunicação utilizado 

no mundo da internet se tornou o meio de comunicação mais atrativo e exteriorizado, 

não apenas durante o uso das redes sociais, mas sim durante o seu dia a dia, a sua 

rotina, seja para falar com amigos, dar uma notícia, se entreter com algo, entre outras 

ações. O fato é: os jovens e crianças entre 10 a 17 anos exteriorizam a internet para 

o seu cotidiano, fora das redes.  

Sendo assim, com a introdução dada a essa evolução da internet, junto à criação 

do conceito e palavra meme, a utilização dos mesmos vem sendo mais frequente até 

nos dias atuais. Porém, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, 

província de Hubei, na República Popular da China; tratava-se de uma nova variante 

nunca antes detectada em humanos, chamada de COVID-19, ou coronavírus. A 

enfermidade logo se alastrou pelo mundo e no início do ano de 2020 fez com que 

todos entrassem em lockdown e quarentena, ou seja, todos os setores do Brasil 

pararam: comércio, entretenimento, lazer, alimentício e, principalmente, a educação.  

As escolas, nas primeiras semanas, ficaram estagnadas, sem saber como 

continuar o progresso e educação dos alunos, sem aplicar o modo tradicional de 

lousa, caderno, livro, cadeiras e a rotina de escola dos alunos. Depara-se então com 

esta problemática e a solução mais rápida foi aderir aos meios digitais para continuar 

a propagação da educação para os alunos matriculados nas redes de ensino. Por 

essa solução ter sido tomada em meio a uma emergência, os colégios e toda a sua 

equipe de professores não estavam preparados para utilizar como instrumento de 

ensino a ferramenta que os alunos mais usam e era o “terror” dos professores durante 

as aulas, com os avisos do gênero “é proibido usar o celular durante a aula”, “cuidado 

ao pesquisar no Google, nem tudo o que está lá, está correto”, “saia um pouco deste 

celular e vá ler um livro”, entre outras frases icônicas que vários educadores usaram 

e usam nos anos 2000 até então.  

À vista disso, os professores se deparam não apenas com a responsabilidade 

de aprender a usar uma plataforma de ensino nova em um curto período de tempo, e 

com a qual muitos sentem dificuldade, mas também com a problemática de tecer uma 

aula via internet, pela qual os alunos irão se interessar, ter a capacidade de 

desenvolver um pensamento crítico através da mesma, conseguir prestar atenção no 

que é dito e, principalmente, não comprometer os estudos por confundir o que era o 
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 seu meio de diversão há um ano atrás com uma nova ferramenta de estudos para 

não se estagnar.  

Este artigo irá se desenvolver a partir dessa problemática que foi estudada e 

analisada durante o período de estágio obrigatório para relatar qual foi a minha 

experiência de utilização do ensino da História em um meio pandêmico entre 2020 a 

2022, nas escolas-campo, com a utilização de memes via aula online e sem cometer 

anacronismo histórico, com alunos entre as idades de 15 a 17 anos.  

 

Desenvolvimento  

No início do estágio obrigatório, nós, alunos do estágio, enfrentamos a questão 

da aula online e pudemos observar, antes de aplicar a aula prática, a aula da 

professora regente. A mesma era professora dos alunos do 3º ano do Ensino Médio, 

cujos alunos se encontravam com câmeras desligadas, não participavam ativamente 

da aula e a professora regente estava em um monólogo ao explicar para os alunos 

sobre a matéria de Brasil Regência, utilizando um slide e fazendo referências no livro 

didático que o colégio adotou. Quando a mesma fazia algum questionamento, apenas 

um aluno – ou, às vezes, nenhum - respondia, com um intervalo de tempo de 1 a 2 

minutos.  

Tendo em vista esse cenário, o ensino da narrativa histórica para os jovens se 

tornou mais difícil. Rüsen (2010) compreende como narrativa histórica o sistema de 

operações mentais que determina o campo da consciência histórica e que permite a 

constituição de sentido da experiência do tempo para o homem. Ou seja, o indivíduo 

não consegue formar uma identidade e, muito menos, situar-se no tempo e ter a 

capacidade de reflexão sobre a empatia. Neste caso, o ensino através dos memes 

pode ser considerado como uma narrativa histórica, pois o mesmo pode repercutir de 

maneira rápida, através da internet e redes sociais, criando um olhar crítico naquele 

que se depara com o meme, sendo assim um meio imprescindível de formação de 

pensamento e senso crítico em cada indivíduo.  

Durante a minha primeira aula de estágio obrigatório, a explicação do tema “Era 

Vargas” se deu através de memes e charges. A princípio, foi apresentada uma 

explicação sobre o tema e os alunos demonstraram pouco interesse, mantiveram-se 

em silêncio. Após a apresentação verbal, apresentei uma charge que despertou um 

certo interesse nos alunos sobre a matéria, sendo este expresso por meio de 

respostas imediatas a perguntas que eu fazia da imagem, mas o interesse durou 
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 pouco tempo se mantiveram, em sua grande maioria, em silêncio. Em seguida, foi 

apresentada uma imagem referente a Dom Pedro II, na qual os alunos não 

conseguiram identificar quem era o personagem presente, mas junto à imagem de 

havia uma legenda fazendo referência ao período explicado anteriormente, com 

linguagem mais utilizada na internet e no meio dos alunos, que se encontravam no 3º 

do Ensino Médio. Esta segunda imagem fez com que os alunos pudessem 

correlacionar àquilo explicado, oralmente e sem imagens, com a imagem de Dom 

Pedro II.  

Por fim, apresentei um meme contendo uma imagem e uma legenda: a imagem 

logo despertou o interesse dos alunos, pois era uma imagem que havia viralizado na 

internet por conta de um vídeo de teor cômico e a legenda, seguindo a mesma 

linguagem da internet e dos jovens, mas com o teor de explicação do período da 

regência. Este meme, que foi apresentado por último, despertou o interesse dos 

alunos, os quais fizeram perguntas sobre a matéria explicada e, imediatamente, 

tiraram conclusões que foram compartilhadas comigo e despertou um interesse que 

ali, durante os primeiros 10 minutos de aula, eram inexistentes.  

Na obra A Epistemologia Genética, do autor Jean Piaget, publicada em 1950, o 

autor fala sobre as quatro fases da cognição de uma criança. O autor fala sobre a 

última fase que se chama "operatório completo”, da qual a criança, a partir de 13 anos 

de idade, já consegue se abstrair do seu mundo atual e imaginar como foi em épocas 

diferentes, o que é constantemente aplicado no ensino da história para os alunos do 

Ensino Médio. Porém, com a situação pandêmica, os alunos perderam o interesse de 

abstrair para pensar em como teria sido em séculos passados, pois estão com a 

internet a seu alcance 24 horas por dia, e lhes é mais interessante se manterem no 

presente, com as redes sociais e atualizações dos dias atuais, do que pensar em 

como era no século XIV.  

Desta forma, utilizando a fase anterior ao “operatório completo”, da obra de 

Piaget, sendo ela a fase "operatório concreto”, a qual fala sobre a abstração da 

criança por meio de imagens, vídeos, filmes atuais que possam fazer com que ela 

abstraia, pensando em como era uma realidade a qual ela não vive, por meio de 

ferramentas da sua atualidade. Pode-se perceber que os alunos entre 15 e 16 anos 

se interessaram e discutiram sobre o tema quando foi apresentado um meme com 

imagem atual, mas com a legenda explicativa e sem apresentarem nenhum tipo de 

anacronismo histórico.  
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 Em minha segunda experiência de aula, em outra escola-campo, com a turma 

de 1º ano do Ensino Médio, pude me aprofundar mais na teoria de ensino dos memes 

através dos livros da Cíntia Benak, Também com memes se ensina e se aprende 

história: uma Proposta didático-histórica para o Ensino Fundamental II, publicado em 

2020 e também do autor Viktor Chagas, que em 2020 publicou o livro A Cultura dos 

Memes. Aspectos Sociológicos e Dimensões Políticas de Um Fenômeno do Mundo 

Digital. Em ambas as obras, mostraram os resultados nas práticas de utilização de 

memes no ensino da história, preservando o pensamento crítico do aluno e com 

ótimos resultados de aprendizagem. Utilizando o que Chagas (2020) publicou em seu 

livro de que os memes circulam e viralizam mais rápido de acordo com o seu meio 

social, fiz a minha segunda aula no estágio.  

A escola campo em que apliquei a aula é de Aparecida de Goiânia (GO), o tema 

que foi trabalhado era República Romana. Pensando nisso e na escola campo 

anterior em que dei aula, apliquei um meme oriundo de um vídeo com teor cômico, 

que é popular na região de Goiás, por apresentar um homem que se intitula no vídeo 

como Serjão Berranteiro. Este vídeo foi viralizado nas redes sociais e logo se 

transformou em meme. Ao aplicar a imagem do Serjão Berranteiro, utilizando a teoria 

de Chagas (2020), que a imagem se propaga com maior facilidade dependendo do 

meio em que se está, junto a uma legenda que explicava sobre a estrutura da 

sociedade da República Romana, os alunos despertaram o interesse na matéria de 

imediato, começaram a fazer perguntas sobre a República Romana, construindo o 

seu pensamento crítico sem utilizar anacronismo histórico, o que é a base do 

ensinamento da narrativa histórica, segundo Rüsen (2010).  

 

Considerações finais  

Em suma, este artigo teve como fim a desmistificação do ensinamento da 

narrativa histórica por meios tradicionais, e ensinando a mesma com a utilização de 

ferramentas da atualidade, sendo ela a internet e, especificamente, os memes, sem 

cometer nenhum tipo de anacronismo histórico e instigando o senso crítico dos 

alunos. Acrescentando o cenário em que todos se encontravam, em meio a uma 

situação endêmica, na qual todo o mundo teve que se adaptar para a vida virtual, e 

com a educação não foi diferente.  

Os resultados das aplicações nas escolas-campo foram extremamente 

satisfatórios e condizentes com todo o desenvolvimento teórico supracitado. Mesmo 
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 que não tenha sido muitas aulas aplicadas e em turmas diferentes, os resultados com 

o envolvimento dos alunos e a forma como conduziram suas próprias conclusões 

através de uma simples imagem da sua esfera social, associada a uma legenda 

explicando algum conceito ou período histórico, foi incrível.  
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Ferramentas digitais aplicadas ao ensino de história 

 

Kenned Pinheiro Oliveira de Paula 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

No início do ano de 2020 toda a sociedade mundial se deparou com um inimigo 

invisível que desencadeou em uma nova maneira de viver, alterando as 

aglomerações e agitações comuns do dia a dia para o distanciamento social e, 

também, a mais nova forma de trabalho e estudo, o home office. Essa crise sanitária 

ocorrida pela Covid-19 transformou a vivência de todos, inclusive os professores e as 

formas de ensino. A realidade de lecionar presencialmente converteu-se na utilização 

constante de tecnologias de informação e comunicação (TIC), ensino a distância e 

aprendizado no uso dessas novas ferramentas, na procura incessante de 

levar conteúdo de qualidade e realizar uma avaliação condizente com o momento.  

Além das dificuldades supracitadas, nessa situação o professor, além de 

disseminar conteúdos, passa a ser um intercessor dos alunos e as novas maneiras 

de utilização das tecnologias na educação, transfigurando-se a visão de lazer que o 

mundo online transmite e desenvolvendo metodologias eficazes para a permuta de 

aprendizagem (SAMPAIO, 2020, p.12). Barca (2004) complementa que o professor 

deve se empenhar em realizar uma educação que desenvolva o aluno e, para isso, 

deve desempenhar a função de um “investigador social”, contextualizando a realidade 

de cada aluno, sem pré-conceitos, somente para que o auxilie na transformação 

positiva e no “construtivismo social”.  

No ensino de história, a capacidade de interpretação e a forma de visualizar os 

fatos passados variam de pessoa para pessoa, corroborando com o que Schmidt 

(2010, p.7) afirma ao proferir que a “forma de consciência histórica” é particular de 

cada ser. A autora complementa ainda que o conhecimento histórico desempenha 

uma função de “situar o indivíduo dentro da estrutura tempo, permitindo-lhe agir de 

maneira que o futuro se torne diferente do passado” (SCHMIDT, 2010, p.7).  

Barca (2012) declara que no ensino de história, assim como outras áreas de 

ensino, há uma carência de relacionar a teoria e a prática, ou seja, “não apresentar 
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 apenas propostas prescritivas não testadas em estudos empíricos, mas sim criar, 

implementar e analisar situações de aprendizagem reais, em contextos concretos, e 

disseminar resultados que possam ser ajustados a outros ambientes educativos” 

(BARCA, 2012, p.37).  

Com a pandemia pôde-se aprofundar melhor as novas maneiras de ensino de 

forma que gerassem a curiosidade dos alunos e os influenciassem a procurar sobre 

novos assuntos, construindo suas próprias opiniões e baseando-se na realidade 

particular de cada aprendiz. As escolas se prepararam involuntariamente para as 

novas estratégias de ensino e utilizaram as TIC como apoio no campo pedagógico, 

aumentando os recursos envolvidos no ensino. Com isso, a realidade virtual auxiliou 

com as possibilidades de se estar em um lugar sem necessariamente ir ao local e, 

assim, compreender a história por uma perspectiva raramente utilizada em tempos 

sem pandemia (MARÇAL, 2005, p.2).  

Considerando o contexto abordado, este artigo é produzido em campo de 

estágio e tem como temática o uso das ferramentas digitais aplicadas ao ensino de 

história, visando explorar essa nova metodologia a partir dos museus virtuais e a 

conexão dos alunos com os temas explorados durante as aulas. A intenção seria, 

além do próprio ensino de história, a aproximação dos estudantes com os eventos 

pretéritos e a interação com ambientes inéditos, gerando empatia com as diversas 

partes da história e criando uma análise crítica e analítica de cada situação 

do passado. O projeto se desenvolveu a partir da busca de uma solução para o 

momento vivido, se estruturando e analisando, com o decorrer do estudo, as 

melhores formas de manter um aprendizado de qualidade apesar do distanciamento 

social.  

O estudo foi realizado no Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo, com a 

turma de 9° ano do ensino fundamental e alunos com faixa etária de 11 a 15 anos, a 

fim de alcançar alguns  objetivos: como as ferramentas digitais e recursos tem sido 

aplicada ao ensino;  realizar o levantamento e listagem das ferramentas disponíveis 

para a aplicação do ensino de  história; a análise do aprendizado juntos aos alunos, 

utilizando essas novas tecnologias para as  aulas de história e a aplicação a partir da 

prática docente em turmas de ensino fundamental.  
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 Desenvolvimento  

A metodologia do projeto consistiu em compartilhamento de imagens, visitas a 

museus virtuais com tour 360°, depoimentos de pessoas, discussão e reflexão 

das temáticas e, ao final de cada estágio, houve a aplicação de atividades sobre cada 

assunto estudado e que foram desenvolvidas a partir da análise e compreensão 

crítica dos alunos sobre cada tema. O projeto compreendeu três estágios realizados 

com os temas sobre a Segunda Guerra Mundial, a construção de Goiânia e a política 

coronelista em Goiás, respectivamente.  

Toda a metodologia consistiu na aplicação e conhecimento dos museus virtuais 

e na introdução mais aprofundada das tecnologias no ensino de história, resultando 

em um aperfeiçoamento de novas formas de aplicação do conteúdo nas salas de 

aula. Devido às diversas dificuldades enfrentadas durante a realização do estágio, a 

metodologia utilizada teve cunho teórico e avaliativo a fim de explorar novas formas 

de ensino dentro da realidade  reduzida que nos encontrávamos durante a 

pandemia.   

 

Estágio I  

Os primeiros conteúdos que envolveram o projeto tinham como temática a 

emergência do fascismo e do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a história dos 

judeus e as outras diversas vítimas do holocausto e, também, os preconceitos, 

discriminações e intolerância na história durante a 2ª Guerra Mundial. Para esse 

módulo realizou-se a visita virtual ao Museu do Holocausto e ao Museu de Anne 

Frank, onde os alunos observaram imagens de pessoas perseguidas durante a 

guerra, assistiram depoimentos de sobreviventes e fizeram a leitura de trechos 

indicados dos livros Minha luta, de Adolf Hitler, e Diário de Anne Frank, de 

Anne Frank. Após todos os debates e observações realizadas nas aulas foi proposta 

uma atividade para que os alunos dissertassem sobre o holocausto e relacionassem 

com o contexto da 2ª Guerra Mundial, citando as causas, consequências e narrativas 

percebidas a partir das perspectivas particulares de cada aprendiz. 

 

Estágio II  

Em um segundo momento abordou-se uma nova temática nas quais as aulas 

tinham como objetivo explicitar a construção e transferência da Capital de Goiás, 

evidenciando a política,  sociedade e cultura das décadas de 30 e 40, a construção 
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 de Goiânia e, também, o modernismo  e a identidade regional adotada na época. 

Foram ministradas três aulas para contemplar todo o assunto supracitado em que a 

primeira envolveu o nível de conhecimento dos alunos em relação a Goiânia e sua 

construção, uso de vídeos, imagens e recortes de jornais, além da visita virtual ao 

Museu Pedro Ludovico Teixeira. A segunda aula realizou-se um debate em sala 

relacionado ao primeiro conteúdo ministrado e aos conhecimentos prévios dos alunos 

sobre o assunto e o uso do caderno de atividades. Na última aula realizou-se uma 

atividade em que os alunos deveriam elaborar um mapa mental caracterizando o 

processo de fundação da cidade de Goiânia,  transferência da capital, modernismo e 

a política de expansão desenvolvimentista e, também,  responder um questionário 

com as seguintes perguntas:  

• Que lugar de Goiânia vem a sua mente quando falamos da cidade?  

• Qual a sua relação com a cidade de Goiânia?  

• Quais locais você mais gosta de frequentar na cidade?  

• Você conhece bem o Centro da Cidade?  

• Se você pudesse construir um espaço virtual sobre Goiânia, que local não 

poderia ficar de fora? (pensando na sua relação pessoal com a cidade de Goiânia). 

 

Estágio III  

Em último momento foram realizadas quatro aulas para ministrar o conteúdo 

relacionado ao  coronelismo em Goiás no início do século XX até a transferência da 

capital do Estado para  Goiânia, com o objetivo de desenvolver a compreensão dos 

alunos em relação à política  varguista e ao processo de expansão para o oeste, 

identificar a tentativa de rompimento das  oligarquias locais e a política dos coronéis 

na nomeação de Pedro Ludovico e analisar a  construção de Goiânia e a transferência 

da capital com o modernismo de 1920 a 1940. Para o cumprimento desses objetivos 

foram realizados a visita virtual ao Museu do Palácio Condes dos Arcos, situado na 

Cidade de Goiás, mesclando os conhecimentos adquiridos nos conteúdos passados 

sobre a cidade de Goiânia.  

Neste último módulo foram divididos os assuntos, sendo que na primeira aula 

utilizou-se os recursos audiovisuais com vídeos sobre o processo de transferência da 

capital do Estado de Goiás, a visita virtual ao Museu Palácio dos Arcos e vídeos da 

exposição digital do museu. A segunda aula baseou-se no uso do caderno de 

atividades e no debate em sala de aula considerando os relatos e cartas trocadas 
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 entre Pedro Ludovico e Getúlio Vargas. A penúltima consistiu na aplicação de uma 

atividade para os alunos que compunha-se da elaboração de um mapa mental e na 

resolução de um questionário sobre como poderíamos relacionar a transferência da 

capital, construção da cidade de Goiânia e o “fim” da política coronelista no estado. 

Na última os alunos deveriam produzir um relato em dupla sobre as influências 

da política coronelista na Cidade de Goiânia.  

 

Fundamentação teórica 

Valente (2002, p.15) enfatiza que se houvesse uma maior percepção dos 

professores com as dificuldades dos alunos e, os docentes soubessem interpretar e 

“trabalhar com elas para atingir um determinado objetivo pedagógico”, o processo 

de aprendizagem se tornaria mais fácil e eficaz, necessitando de menor energia de 

ambas as partes afetadas. Para isso o autor afirma que se deve compreender “o 

verdadeiro papel dos computadores na educação” e completa: “se os benefícios que 

as TIC (Tecnologias das Informação e Comunicação) trazem são realmente positivos, 

por que não formar educadores para que sejam capazes de integrá-las às atividades 

que desenvolvem com seus aprendizes?”  (VALENTE, 2002, p.13).  

A autora acrescenta que as diversas instituições deveriam planejar uma 

maior variabilidade para o processo pedagógico desde a utilização de museus 

virtuais, ao maior uso  de gráficos, imagens e formatos diferentes para que os alunos 

e aprendizes possam construir  uma opinião e aumentar a sua percepção de qual 

metodologia se encaixa melhor nas  preferências e facilidades de estudo (VALENTE, 

2002, p.16). 

De acordo com Marçal (2005, p.1), os avanços tecnológicos auxiliaram no 

campo pedagógico de forma a aumentar a mobilidade dos envolvidos no ensino, 

sejam eles alunos e/ou professores, e ainda complementou:   

 

A educação pode ser vista como um processo de exploração, de 
descoberta e de construção de conhecimento. E a realidade virtual 
possibilita uma aprendizagem através de viagens a lugares nunca 
visitados, seja pela impossibilidade física ou pela distância geográfica. 
Neste contexto, os museus tridimensionais digitais apresentam se 
como exposições virtuais que permitem um aprendizado baseado em 
experiências, onde o aluno pode observar a obra de diferentes 

ângulos e interagir com ela (MARÇAL, 2005, p.2).  
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 Complementando a ideia de se expandir as formas de aprendizado dentro das 

escolas, Rüsen (2001) e Schmidt (2010) salientam que para que os alunos alcancem 

o conhecimento histórico deve-se apresentar-lhes experiências e diversas 

percepções da história e complementar  com imagens e materiais variados para que 

desperte a curiosidade nos alunos e lhes fomentem a vontade de pesquisar e 

compreender de maneira crítica e analítica as inúmeras  particularidades envolvendo 

o ensino de história.  

 

Considerações finais  

As conclusões realizadas no decorrer do projeto serão apresentadas abaixo, de 

acordo com cada estágio supracitado.  

 

Estágio I  

O trabalho com essa turma foi desenvolvido no segundo semestre de 2020, 

momento no qual as incertezas da pandemia ainda estavam muito grandes e o índice 

de contaminação muito alto. Por esse motivo todas as aulas presenciais 

permaneciam suspensas até segunda ordem.  Nesse cenário os alunos estavam 

tendo aulas virtuais pelo programa Zoom. Eles tinham pela manhã três aulas, sendo 

uma sempre de Português e uma sempre de Matemática e uma de outras disciplinas, 

o que fez com que os alunos tivessem, por semana, uma aula apenas História.  

A escola optou por esse modelo para que os alunos pudessem estar presentes 

diariamente com aulas de segunda a sexta, porém, sabendo da dificuldade de muitos 

alunos em termos de tecnologia, de acesso, e das dificuldades de se permanecer 

concentrado num ambiente virtual, optaram por apenas três aulas diárias, 

diferentemente do currículo anterior, na qual os alunos tinham cinco aulas diárias. 

Após as aulas no Zoom os alunos deveriam destinar o momento restante do horário 

da escola para cumprir com as suas atividades diárias.  

Em nossa aula contávamos com 18 alunos dos 26 matriculados na turma. 

Devido ao cenário de pandemia, os outros alunos não estavam presentes, alguns 

estavam doentes, outros tiveram dificuldades de acesso ao programa Zoom, outros 

informaram que no dia da aula estavam sem internet ou não tinham um celular 

disponível no momento para assistir à aula.  

Por ser um tema muito chamativo - a Segunda Guerra Mundial -, já tínhamos 

alunos neste momento em sala que possuíam conhecimentos prévios sobre o tema 
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 mesmo sem ter lido os conteúdos disponibilizados no caderno de atividades. Assim 

como tínhamos alunos que nunca tinham ouvido falar do tema.   

Dessa forma, foi a partir dos conhecimentos prévios que foram discutidas as 

diferentes perspectivas do tema e, a partir de então, pudemos iniciar a visita virtual ao 

museu. Foi algo surpreendente para eles que, até então, nunca haviam ouvido falar 

da possibilidade de se visitar o Museu de forma virtual, ainda mais estando em casa; 

isso os deixou animados.  

Após as visitas aos museus, fizemos leituras com os alunos de dois trechos 

indicados, um trecho do livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler, e um trecho contido 

no diário de Anne Frankie. Durante a leitura do trecho do Diário de Anne Frankie 

alguns alunos chegaram a se emocionar em sala, o que nos fez perceber a 

sensibilidade do tema, mas também como estava sendo importante para os alunos a 

possibilidade de compreender o contexto histórico que  estávamos estudando; isso 

deu a sensação de objetivo alcançado.  

Após a aula os alunos realizaram as atividades designadas a eles. Entre os 26 

alunos matriculados na turma, 18 realizaram atividade. Primeiramente pensamos que 

esses alunos eram os 18 alunos que assistiram a aula; porém, tivemos quatro alunos 

que estavam presentes na aula e que não realizaram atividade e quatro alunos que 

não estavam presentes na aula, porém realizaram a atividade de forma parcial, além 

dos 12 alunos restantes que estavam presentes na  aula e realizaram atividade por 

completo.   

Entendemos que a necessidade da verificação de aprendizagem através de algo 

concreto, tal como atividade que é enviada para que os alunos respondam e 

posteriormente devolvam professor para correção, é importante, mas durante o 

momento de aula podemos perceber nos alunos que o envolvimento da turma foi um 

envolvimento além do esperado. Muitos alunos não tinham condições de acesso às 

ferramentas, um devido à falta de internet ou dificuldade dos pais em sair para o 

trabalho e deixar um celular para os filhos. A Escola se desdobrou nessa iniciativa 

para que atendesse o maior número de alunos possível, inclusive em alguns 

momentos fornecendo com o auxílio do grupo de professores pacote de dados de 

internet para que os alunos pudessem assistir às aulas e, também, para que eles 

pudessem receber via WhatsApp o caderno de atividades.  
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 Estágio II  

As aulas desse estágio foram aplicadas na turma do 9º ano do ensino 

fundamental do Educandário Espírita Eurípedes Barsanulfo. É uma turma que, no 

final do estágio, estava 100% presencial, porém no início das atividades apenas 50% 

iam até a escola para as aulas. O envolvimento dos alunos que acompanhavam as 

primeiras aulas do tema de casa foi menor do que os que estavam  presencialmente, 

alguns por dificuldades de conexão, outros porque gostariam de estar na  escola 

presencialmente, o que fez com que essa situação fosse desafiadora para 

o  desenvolvimento e continuidade das atividades.  

Todas essas mudanças implicaram diretamente no rendimento da turma, visto 

que os alunos que estavam assistindo às aulas de forma remota não conseguiam 

acompanhar o conteúdo como os alunos que estavam presenciais; parte dessa 

dificuldade havia iniciado desde o momento em que os alunos começaram o estudo 

de forma virtual, em março de 2020. 

Mesmo com todas as dificuldades dos estágios, essa foi a turma em que tivemos 

o melhor resultado quanto à interação, participação e respostas nas atividades 

propostas durante a sequência didática de estágio. Por se tratar de um tema tão 

próximo aos alunos, as percepções e conhecimentos prévios que eles tinham 

contribuíram de modo direto para o bom andamento das aulas e aprendizagem em 

relação aos conteúdos. Os alunos, em sua maioria, foram participativos durante as 

aulas, contribuindo com o desenvolvimento do tema.   

 

Estágio III  

A partir de janeiro de 2022, por nova determinação da secretaria municipal de 

educação, todos os alunos retornaram ao ensino presencial de forma escalonada por 

turmas, de acordo com o avanço da vacinação de crianças e jovens.  

Como característica geral a turma conta com 28 alunos, dos quais a maioria é 

bem participativa em atividades que possam envolvê-los de modo coletivo e possuem 

bom relacionamento entre si. Em relação à turma, alguns alunos se destacam por 

serem mais participativos e alguns muito retraídos; muitos alunos do grupo 

apresentam dificuldades de concentração, portanto as atividades que mais os atraem 

são as de caráter dinâmico e que lhes permita fazer reflexões a partir de exemplos ou 

situações que lhes sejam próximas.   
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 Em nossas aulas da sequência didática aplicada nós contávamos com 26 alunos 

dos 26 matriculados na turma, o que possibilitou que toda a turma participasse e se 

envolvesse nas atividades e nas visitas virtuais que foram realizadas aos museus. 

Quanto à devolutiva das atividades, tivemos 20 alunos que responderam às 

questões elaboradas e encaminhadas através do bloco de atividades semanal. Já a 

atividade proposta em dupla, para ser realizada em sala, foi executada por todos os 

alunos, cujas reflexões e resultados foram compartilhados por eles mesmos para a 

classe.   

O uso das ferramentas digitais no ensino de história surgiu a partir de uma 

necessidade imposta pela pandemia da Covid-19, alterando toda uma estrutura 

habituada de antes e estabelecendo as mudanças para as novas formas de estudo. 

Tal modo de encarar a realidade teve o propósito de manter as atividades de ensino 

durante a pandemia e minimizar os prejuízos do distanciamento social e da 

paralização das aulas presenciais. Entretanto, o uso dessas tecnologias pode 

perdurar com o tempo, fazendo delas um apoio para as aulas de forma que os alunos 

desenvolvam a criticidade e a visão analítica do ensino de história.  

Diante disso, a percepção dos estágios I e II é de que tivemos um saldo positivo 

em relação à participação dos alunos. Após todas essas considerações, a nossa 

perspectiva é de que temos um saldo positivo, porém também um saldo negativo da 

nossa experiência do estágio por não conseguirmos atingir a totalidade dos alunos 

devido aos fatos que já mencionamos, porém os alunos que tiveram condição de 

participar das aulas conseguiram refletir sobre o tema apresentado em aula.  

O estágio III proporcionou a melhor execução do plano de aula e das atividades 

propostas, por ser o único dos quatro estágios onde tivemos 100% dos alunos 

presentes em todas as aulas, mas também pelo amadurecimento do projeto ao longo 

desses dois anos de trabalho. Os desafios são enormes; à frente podemos vislumbrar 

muitas possibilidades de continuar buscando relacionar ao ensino de história às 

ferramentas digitais, particularmente os Museus Virtuais, espaços fora da dimensão 

física e que nos permitem ofertar aos alunos tantas possibilidades.   
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A construção do conhecimento histórico: entre a sala de aula e a 

vida privada 

 

Maria Fernanda Medeiros Soares 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

Esse artigo é consequência da prática em campo de estágio, quando foi viável 

relacionar ensino e pesquisa. O propósito principal é investigar as contribuições do 

meio físico e social para a construção da consciência histórica. O eixo de investigação 

escolhido para realizar a pesquisa foi A linguagem, a produção do conhecimento 

histórico e o Ensino de História.   

A partir da definição do objetivo principal e o eixo de investigação, foi possível 

definir a bibliografia base. Jörn Rüsen (2019), Jean Piaget (2008, 2013) e Isabel 

Barca (2004) foram os principais teóricos utilizados para análise das narrativas, a 

partir do método qualitativo.   

 

Desenvolvimento  

O presente artigo é resultado de quatro semestres de Estágio Supervisionado, 

sendo produzido a partir da prática e da teoria. O objetivo principal do projeto de 

pesquisa é identificar como a formação do conhecimento histórico está relacionada 

com o ambiente sociocultural em que o aluno se encontra. A partir disso, procurei 

investigar os obstáculos que o ensino tradicional impõe para as manifestações das 

individualidades em sala de aula, destacando o contexto de pandemia e suas 

consequências para o processo de aprendizagem.   

 

Jean Piaget e o processo de aprendizagem 

Segundo Jean Piaget (2008) o desenvolvimento é resultado de uma interação 

contínua entre a maturação estrutural e as experiências ou influências do meio físico 

e social. Ou seja, o meio em que o indivíduo está inserido é também responsável pela 

constituição do processo cognitivo. Partindo desse pressuposto, irei verificar como a 
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 pandemia prejudicou o processo de desenvolvimento dos alunos, principalmente os 

estudantes analisados em Estágio II.   

Para verificar as mudanças que ocorreram na vida escolar dos alunos, 

elaboramos um formulário, através do Google Forms. Tínhamos dois objetivos 

principais: analisar os impactos diretos da pandemia no processo de aprendizagem e 

verificar se os alunos conseguiam associar o contexto atual com outro acontecimento 

histórico. Em um primeiro momento, irei explorar, através da teoria de Piaget, apenas 

o primeiro objetivo.   

Infelizmente, apenas oito alunos responderam ao formulário. Inclusive, podemos 

associar o baixo nível de adesão ao contexto pandêmico pois, dos oito que 

responderam, sete afirmaram que a pandemia afetou o desempenho escolar. Muitos 

relataram dificuldade de concentração, outros apontaram problemas de saúde 

mental, como ansiedade e estresse. Uma aluna mencionou as obrigações que ela 

tem dentro de casa para além da escola, outra esboçou que a falta de internet a 

prejudicou bastante no ano de 2020.   

Dos oito estudantes, sete afirmaram que seu cotidiano mudou 

consideravelmente com a pandemia, sendo que, desses sete, apenas dois tiveram 

mudanças positivas. Dessa forma, é possível concluir que o meio físico teve um papel 

essencial no processo de aprendizagem desses alunos. Contudo, essa análise é 

restrita ao processo de aprendizagem histórica, considerando as influências do meio 

na constituição da consciência histórica. Para isso, tenho como objetivo ampliar o 

conceito de aprendizagem como fundamental para a formação da consciência 

história, utilizando a teoria de Jörn Rüsen (2019) acerca das três dimensões de 

aprendizagem histórica, destacando as consequências do ensino tradicional na 

construção da aprendizagem histórica e utilizando as críticas de Jean Piaget (2008) 

e Isabel Barca (2004).  

 

Os problemas do ensino tradicional  

Segundo Rüsen (2019), a aprendizagem histórica é um processo de dois polos: 

o objetivo, das mudanças que as pessoas e o seu mundo sofreram em tempos 

passados e o subjetivo, que é a compreensão de si mesmo e a orientação no tempo. 

Este duplo processo só é possível através das três dimensões da aprendizagem 

histórica a experiência, interpretação e orientação.   
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 A experiência é a capacidade de ver a diferença com o tempo, entender a 

diferença entre passado e presente e compreender as mudanças provocadas. A 

interpretação é a capacidade de dar aos acontecimentos significados históricos a 

partir dessas experiências e a orientação é a função prática do conhecimento histórico 

na vida humana. A capacidade de se orientar no tempo se dá, assim, através do 

conhecimento histórico.  

Agora que compreendemos o que Jörn Rüsen entende por aprendizagem 

histórica, será possível analisar se o ensino tradicional possibilita o desenvolvimento 

da mesma. Para isso, as críticas de Piaget (2008) e Barca (2004) serão utilizadas.   

Segundo Isabel Barca (2004), a aula-conferência proposta pelo ensino 

tradicional coloca o professor na posição de detentor do conhecimento e o aluno 

apenas como receptor, que deve apenas escutar o que diz o professor e reproduzir 

isso corretamente em um teste escrito. Nesse modelo, segundo a historiadora, o 

aluno é apenas uma tábua-rasa. Dessa forma, é possível concluir que o segundo 

processo de aprendizagem, o subjetivo, não se concretiza através do ensino 

tradicional, ficando o ensino de História restrito ao método “decoreba”.   

Para Piaget (2008), a escola tradicional conhece apenas um tipo de relação 

social que é a ação do professor sobre o aluno. Ele afirma que o professor é revestido 

de autoridade intelectual e moral, ficando o aluno no campo da submissão, pois este 

último deve obediência ao primeiro. Sendo que, o caráter coercitivo aparece nos 

momentos que o aluno desvia do padrão estabelecido.   

Podemos concluir, a partir de Piaget (2008) e Barca (2004), que o ensino 

tradicional impossibilita uma aprendizagem histórica efetiva, pautada nas concepções 

de Jörn Rüsen. Mas, para além disso, ele também dificulta as manifestações das 

individualidades dentro de sala de aula. Pois tanto Piaget (2008) quanto Barca (2004) 

deixam explícitos que nesse modelo o professor é o único detentor de conhecimento. 

Dessa forma, os conhecimentos prévios dos alunos acabam sendo desconsiderados.  

Esse modelo de ensino prioriza apenas os “grandes” acontecimentos históricos, 

as periodizações e os “importantes” sujeitos históricos. Afastando, dessa forma, os 

alunos do aprendizado histórico pois, segundo Josiane Alves (2012), a História 

quando distante da realidade do aluno, se torna desinteressante, impossibilitando que 

o aluno utilize o conhecimento histórico para se orientar no tempo. A partir desse 

ensino “decoreba” e frequentemente eurocêntrico, o estudante não consegue 

reconhecer as mudanças provocadas  (experiência), pois é uma realidade distante, 



 
337 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 não atribui significado histórico (interpretação),  afinal são “apenas” acontecimentos 

dados de forma linear, e muito menos consegue utilizar a  História em função da vida 

prática (orientação).   

A partir da base teórica, irei analisar as influências da vida privada e individual 

nas narrativas escritas ou/e orais que os alunos de diferentes turmas e séries 

apresentaram ao longo das regências dos quatro Estágios obrigatórios. Buscando 

compreender as interferências do meio físico e social no processo de constituição da 

consciência histórica, atentando para à presença de narrativas negacionistas, de 

cunho conservador, devido ao contexto. Pois, segundo Isabel Barca (2004), o 

contexto cultural deve ser considerado como ponto de partida para a  aprendizagem 

histórica. 

 

Análise das narrativas  

Em Estágio II, como ministramos uma aula voltada para a participação das 

mulheres durante a Segunda Guerra Mundial, buscamos na atividade proposta 

averiguar a percepção dos estudantes em relação ao conteúdo e à desigualdade de 

gênero atualmente. Foi possível notar que alguns apontaram para a permanência das 

desigualdades que as mulheres ainda enfrentam.  Um dos estudantes ainda afirmou 

que a condição da mulher hoje em dia pode ser ainda pior se comparada àquela 

época. Entretanto, outro aluno mostrou uma perspectiva oposta, pois segundo ele as 

mulheres já alcançaram direitos e lugar de fala, totalmente diferente da época em 

questão. Houve também a afirmação de que mulheres são punidas de forma mais 

severa que os homens e que as mulheres foram excluídas de participação no espaço 

público, ficando restritas ao espaço doméstico.  

Infelizmente, por um erro, não pedimos os nomes dos alunos nas respostas do 

formulário, então não é possível saber o sexo dos mesmos. Contudo, podemos supor 

que as narrativas que apresentaram as desigualdades sofridas por mulheres venham 

justamente de alunas, pois elas estão suscetíveis a isso, sendo mais fácil reconhecer 

a partir da vivência.   

Para finalizar a análise das respostas, é notório que há entre os alunos uma 

percepção diferente em relação à desigualdade de gênero. Cada um mostrou sua 

individualidade, sua visão de mundo e consciência histórica ao “compararem” a 

realidade das duas épocas colocadas em questão.   
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 Em Estágio III foi possível ministrar cinco aulas para turmas de 3° ano do Ensino 

Médio.  Durante a segunda aula, uma aluna fez um comentário importante, 

principalmente se analisado a partir do contexto atual. Ela comentou que fatos são 

diferentes de meras opiniões. A fala da aluna é demasiadamente pertinente, pois o 

contexto atual está sendo marcado por pessoas e movimentos antidemocráticos e 

anticientificistas que alegam ser perseguidos e não possuírem liberdade de 

expressão.  

É possível levantar alguns pontos em relação a esse comentário. Sem dúvidas, 

a escola é também responsável por modificar a argumentação dogmática; contudo, 

no processo de aprendizagem, como apontou Piaget (2008), há influência do meio 

físico e social. Partindo desse pressuposto, a aluna fora do ambiente escolar pode 

estar inserida em um ambiente (físico e/ou online) que não corrobora com o contexto 

conservador e reacionário.   

Partindo para a finalização, é visível que mesmo os alunos inseridos em um 

mesmo ambiente escolar, suscetíveis aos mesmos conteúdos ministrados, possuem 

argumentos e fundamentos que podem diferir um do outro. Sendo assim, podemos 

ver, mesmo com os obstáculos impostos pelo ensino remoto e tradicional, a presença 

da vida privada do aluno em sala de aula. Portanto, pode-se concluir que ambos (vida 

privada e escolar) são inseparáveis, por isso a necessidade de um ensino que, de 

fato, torne o aluno protagonista e que os seus conhecimentos prévios serão 

considerados e tratados de forma responsável pelo docente.   

 

Considerações finais  

Mesmo com as limitações impostas pelo ensino remoto, foi possível desenvolver 

o projeto de pesquisa, que tinha como objetivo principal averiguar quais a influências 

do ambiente sociocultural do aluno no processo de construção do conhecimento 

histórico.   

Assim, a partir da experiência adquirida nos quatro semestres de Estágio 

Supervisionado, foi possível observar as percepções dos alunos em relação aos 

conteúdos trabalhados, seja através das participações durante as aulas ou das 

respostas dadas as atividades. Até mesmo a pouca participação no decorrer do 

período de aulas remotas nos diz muito. Pois, como foi observado no presente artigo, 

o ensino tradicional dificulta a manifestação das individualidades  em sala de aula, 

visto que o professor é tido como o único detentor do conhecimento.   
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 Assim sendo, foi possível concluir, baseado em Piaget (2008) e através da 

prática, que o meio físico e social também é responsável no processo de constituição 

da aprendizagem.  Contudo, a concepção de aprendizagem foi ampliada como 

mecanismo para a formação da consciência histórica. Portanto, verificou- se que os 

alunos trazem para dentro da sala de aula narrativas que se constituem fora dela.   
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A relação entre teoria e ensino de história: um debate atual e 

necessário 

 

Joaquim Onofre Silva Neto 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Quando se pretende pensar a respeito das conexões entre teoria da história e 

ensino de história, algo que não pode ficar de fora dessa discussão diz respeito 

aos desdobramentos em torno da concepção de consciência histórica, uma vez que 

as questões  colocadas por meio desse debate proporcionam um ponto de conexão 

entre teoria e  prática, oferecendo perspectivas capazes de superar essa falsa 

dicotomia.  

Nesse sentido, MARTINS (2019) avalia que consciência histórica pode 

ser entendida como uma das formas de expressão da racionalidade humana em 

relação às manifestações da temporalidade individual ou coletiva. Em outras palavras, 

não há sujeito sem consciência histórica, pois, seja em um patamar subjetivo, seja 

em uma escala social, qualquer pessoa acaba por estabelecer - de modos distintos, 

mas, ao mesmo tempo, socialmente arranjados - maneiras de conceber e vivenciar o 

passado, o presente e o futuro.  

Desse modo, MARTINS (2019) subdivide a consciência histórica em 

um referencial interno e outro externo. Essa característica interna da consciência 

histórica é descrita como as articulações subjetivas daquilo que se configura como 

pensamento histórico, o qual se trata de uma operação reflexiva e mental sobre os 

eventos históricos que se dão na vida em sociedade. Quanto ao aspecto externo 

dessa consciência, alude-se a conjunção desses vários pensamentos dentro de uma 

cultura histórica, cuja constituição influencia e articula todos esses elementos 

singulares. Sendo assim, a consciência  histórica surge como a combinação entre 

pensamento histórico e cultura histórica, que  embora sejam processos distintos, não 

são operações separadas, interferindo mutuamente  no funcionamento que 

estabelecem entre si, ou seja, ainda que o pensamento histórico  seja a forma mais 

embrionária desse processo, sua existência está pré-fixada pela  subsistência da 
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 cultura e consciência históricas, sendo impossível haver pensamento  histórico 

desvinculado dessas outras duas variáveis.  

Por se tratar de uma característica inerente a qualquer campo individual 

ou coletivo do aspecto humano, a consciência histórica acaba sendo a matéria 

essencial que a história deve se servir tanto como objeto de análise quanto como 

habilidade a ser alimentada. Desse modo, não dá para contornar a presença da 

consciência histórica como parte do ensino de história, pois, em caso contrário, isso 

representaria extrair a coluna vertebral que sustenta o próprio corpo dessa área de 

saber. Ademais, a consciência histórica, presente em todos os sujeitos, atravessa-os 

no seu horizonte comum e acadêmico, no plano formal e informal, isto é, há 

consciência histórica em qualquer espaço do convívio humano, numa escola, em uma 

roda de conversa ou em uma análise  de fontes, sendo que a distinção entre elas tem 

a ver com a intensidade do rigor  metodológico, da criticidade temática e da 

profundidade analítica. Em razão disso,  pontuar a educação histórica como 

desdobramento da consciência histórica não só  ressalta aquilo que lhe é mais 

essencial, como também, por fazer parte de todas as  instâncias do convívio humano, 

possibilita a mobilidade entre o erudito e o popular, entre  o intelectual e o sensível, 

entre o que é de domínio comum e o específico, entre o prático  e o teórico, entre o 

público e o privado, portanto, priorizando um ensino que vincula a  realidade que 

existe fora e intra muros das instituições escolares e acadêmicas.  

Assim sendo, para que os professores e professoras de história possam 

articular  suas práticas de ensino com a perspectiva da aprendizagem histórica, é 

preciso ter em  mente que a educação histórica se inclina sobre a interpretação do 

passado, a explicação  do presente e a projeção do futuro, ou seja, ensinar história 

dentro da concepção de  consciência histórica é reconhecer que essa disciplina não 

é uma conhecimento que se  restringe a rememorar o passado, pois sua característica 

envolve investigar a  intencionalidade por trás desses usos do passado e como eles 

são utilizados pelos sujeitos  do presente enquanto forma de fundamentar suas ações 

futuras.  

Nesse caso, a educação histórica tem como papel revelar que a ação humana 

no tempo não se constitui apenas de rupturas, de peças independentes e 

envelhecidas que se desprenderam do presente e ficaram apenas no passado, mas 

também ressaltar a continuidade daquilo que ainda não passou e que permanece 

influenciando nossa forma de pensar e agir.  Quanto a esse detalhe, revela-se o papel 
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 político que a consciência histórica desempenha em sua atuação através da 

sociedade. Dessa forma, conceber a consciência histórica enquanto uma entidade 

neutra, pairando acima dos problemas correntes do mundo atual, como se fosse uma 

testemunha alheia de sua própria presença no tempo, atuando como uma entidade 

julgadora imparcial e desapaixonada, logicamente, é uma forma de compreensão 

bastante deturpada do que é esse modo particular de consciência.   

Segundo ALBUQUERQUE JÚNIOR (2019), a relação entre política e história 

ocorre por conta de uma característica que ambas compartilham, isto é, tanto a 

política quanto a história pressupõem o posicionamento como forma de orientação de 

suas práticas. Desse modo, assim como o membro de uma comunidade política está 

sempre instado a assumir uma determinada posição quando colocado diante de 

assuntos da vida comum, ainda que essa decisão tenha sido a abstenção, o 

historiador, ou historiadora, também não pode se furtar de tomar partido ao selecionar 

o recorte e a abordagem de qualquer temática histórica, mesmo que acredite estar 

imbuído de alguma neutralidade.  

Nesse sentido, quando um(a) historiador(a) escolhe pesquisar um tema, por 

mais abrangente que possa  ser, é inevitável que deixe de abarcar várias outras 

opções que a história da humanidade  congrega, tendo, por isso, restringido seu 

horizonte de possibilidades, cuja limitação  também é o resultado da maneira política 

como esse(a) historiador(a) se apresenta ao  mundo. Logo, como a história se refere 

a essa intencionalidade seletiva de eventos passados, os quais só foram possíveis 

graças às tomadas de decisões dos agentes políticos daquele contexto, acaba que 

quem elabora interpretações da história termina por estar narrando, em alguma 

medida, as consequências oriundas das decisões tomadas no espaço político. Assim, 

não há como, dentro do fazer histórico, alienar a política da história.  

Dito isso, pode-se notar que a opção hegemônica na historiografia foi, 

durante muito tempo, contar somente a versão dos vencedores, negligenciando por 

completo o papel político e histórico dos vencidos, além de reforçar a negação da 

memória a determinados grupos, contribuindo, evidentemente, para uma estratégia 

política com o objetivo de assimilar e subjugar culturas ou indivíduos que contrastam 

com o padrão hegemônico. Desse modo, o fazer histórico, quando a serviço dessa 

ideologia, procura apagar de seus registros qualquer vestígio que contrarie a memória 

de uma classe dominante, a qual se torna fonte e critério explicativo de qualquer 

interpretação do passado. Em razão disso, grupos minoritários permaneceram 
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 invisibilizados nos espaços destinados ao ensino e pesquisa da história, o que se 

manteve, pelo menos, até o  surgimento de movimentos críticos a esse tipo de 

seleção temática, porém, antes disso ter  acontecido, a história foi profundamente 

marcada pela cisão entre o privado e o público,  onde apenas as memórias de uma 

determinada classe social eram destinadas ao universo  público, sendo o mundo 

privado relegado ao esquecimento e à invisibilização. Sem sombra de dúvida, o 

momento em que essa separação se tornou norma cultural e ação política foi durante 

a antiguidade grega.  

Qualificada como berço da história enquanto campo de saber autônomo, foi 

na Grécia Antiga que se institucionalizou a distinção entre história pública e privada. 

Nesse sentido, a história pública estaria reservada à narração dos grandes feitos, dos 

atos heroicos, pois somente esses eventos seriam dignos de serem publicizados e 

registrados para as gerações futuras, passando a ser o conteúdo da história oficial e 

dominante no mundo grego. Sendo assim, só era digno de ocupar a história pública 

quem pudesse adentrar no mundo público, o qual era reservado apenas para a figura 

do cidadão. Como o ideal grego de cidadão estava restrito aos sujeitos masculinos, 

adultos, de nacionalidade grega e livres dos afazeres domésticos, esse personagem 

se tornou o protagonista da memória oficial daquele período, restringindo a história 

pública a uma narrativa xenofóbica, misógina e aporofóbica. Cabe destacar que esse 

núcleo seleto de cidadãos só era possível por conta da escravidão garantir que um 

determinado grupo de pessoas pudesse executar certas funções tidas como menores 

e indignas ao homem público, esse sim capaz de ser livre e exercer as atividades 

políticas da polis.   

Em contrapartida, a história privada ficou relegada ao campo da intimidade 

tanto dos espaços domésticos quanto das relações interditadas ao espaço público. 

No entanto, longe de serem esquecidas pela necromemória da história pública grega, 

prevaleceram sendo repassadas através das várias formas que a história oral assume 

para evitar o esquecimento: por exemplo, cantigas, ditados, relatos repassados de 

uma geração para  outra, etc. Também essa história privada prosseguiu como 

lembrança através dos artefatos  fabricados por uma classe trabalhadora que teve 

sua historicidade negada pelo ideal grego  de cidadania.  

Em certa medida, esse modelo dicotômico prevaleceu como paradigma na 

cultura ocidental, só recebendo algumas alterações quanto ao objeto de atenção 

reservado à história pública. Assim, com o cristianismo, o foco da história pública já 
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 não era a política, mas o universo do sagrado. Nesse sentido, a história privada, ou 

os privados de história, passaram a ser associados com o profano e, nos casos mais 

extremos, com o diabólico.  

Dessa forma, tanto os povos árabes, muçulmanos e indígenas quanto os negros, 

os homossexuais e as mulheres se tornaram personificações do mal e do pecado e, 

por isso mesmo, a história dessas culturas passou a ser purgada e substituída pelo 

modelo de uma história cristã centrada no ideal religioso de civilização.   

Com o modernismo, e a ascensão de uma classe burguesa, cuja experiência 

histórica pregressa esteve majoritariamente vinculada ao mundo privado, já que essa 

classe não fazia parte dos projetos hegemônicos de uma história pública de domínio 

sacro do período medieval, houve uma aproximação entre história pública e as 

técnicas de autopreservação adotadas pela história privada. Com isso, os relatos de 

alcova e as relações de câmara, as confidências e as missivas passaram a se tornar 

objeto de interesse público, ao ponto de fazer com que certas personalidades, antes 

restritas à história privada, adentrassem ao campo do interesse público. Entretanto, 

prevalecia dentro da história pública certa distinção política das figuras representadas, 

adicionadas também a relevância econômica ocupada por esses personagens dignos 

de história. Assim, se na história pública do mundo antigo ou da era da cristandade, 

a riqueza era colocada como um elemento restrito da história privada, pois até o termo 

economia carrega em si essa distinção (oikos, no grego, significa lar), com a escalada 

da classe burguesa, a economia se tornou mais uma peça fundamental da história 

pública.  

Embora esse reposicionamento da relevância econômica para a história 

pública  tenha propiciado o ambiente para que um pensador como Karl Marx pudesse 

contestar o  paradigma historiográfico tradicional, baseado sempre nas memórias de 

uma classe  dominante, possibilitando um giro epistemológico onde os privados de 

história pudessem  se tornar sujeitos históricos, foi só a partir do trauma deixado pela 

Segunda Guerra  Mundial e pelos campos de concentração que essa discussão 

realmente impulsionou uma  queda no muro que separava história pública e privada. 

Com efeito, as tragédias da Segunda Guerra criaram um paradoxo entre a vontade 

extrema de esquecer e a necessidade moral de lembrar, tendo o projeto germânico 

de apagar toda uma cultura por meio de uma estratégia genocida servido como pano 

de fundo para essa reação geral contra a possibilidade desse ato ser negligenciado e 

esquecido. Não o foi. E as vítimas que eram ocultadas pela história pública nazista, 
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 passaram a assumir um papel de protagonistas. Pelo menos desta vez, os vencidos 

derrotaram os vencedores. A partir de então, toda sorte de diários e relatos 

produzidos nos campos de concentração se tornaram objeto de interesse da história 

pública. 

Nesse sentido, o campo de concentração acabou gerando o contrário daquilo 

que pretendia fazer. Visto como expressão máxima de uma história pública que busca 

ser única e exclusiva, cujo objetivo consiste em gerar uma estrutura burocrática 

e institucional de esquecimento por meio da eliminação total de sujeitos indesejados, 

ao final, os campos de concentração se tornaram o símbolo do que deve sempre 

ser lembrado. Desde esse momento, a história pública passou a questionar seu papel 

como difusor de uma memória hegemônica, revendo seu próprio passado em relação 

a outros povos que enfrentaram processos semelhantes de apagamento histórico, 

dando contornos mais democráticos e diversificados de sua forma narrativa. Lógico, 

reconhecer essa mudança não implica assumir que não existiam outras formas 

críticas ao modelo anterior, as quais ocorreram em lugares e tempos distintos ao do 

mundo europeu. No entanto, é com o impacto dos campos de concentração que essa 

dicotomia entre público e privado de uma história ocidental perde toda a sua 

credibilidade, abrindo espaço para uma reconfiguração mais profunda e crítica em 

relação aos usos políticos do passado, inclusive no âmbito pedagógico.   

No entanto, embora tenham surgido bons exemplos de uma educação 

histórica consciente de suas atribuições políticas e voltada para a superação da 

dicotomia entre público e privado, ainda existem fortes resquícios quer de uma 

história que se vê, equivocadamente, como neutra, quer de uma história que 

permanece contando a versão dos vencedores. Sobre esse último caso, as 

tendências negacionistas em relação a eventos ditatoriais, autoritários ou tirânicos, 

visando acobertar o crime que determinadas elites cometeram contra classes sociais 

desfavorecidas, servem de lição sobre as intenções dessa vertente, como comprova 

os materiais produzidos pelo Brasil Paralelo e pela série de livros do Guia 

Politicamente Incorreto. Quanto a outra categoria, é bastante comum dentro de 

perspectivas pedagógicas que acreditam em um modo neutro de ensino, no qual o 

conteúdo deve ser passado sem que o(a) professor(a) se posicione a respeito do 

assunto.  A falha dessa medida está na ilusão de quem pensa que, ao mostrar todos 

os lados de uma história, está se isentando de tomar um partido. Em verdade, quem 

não escolhe um posicionamento, já se posicionou, pois a sua não escolha tanto reflete 
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 certo modelo de educação, baseado numa pretensa neutralidade, quanto contribui 

para determinado sistema político, sobretudo, um sistema político que busca manter 

o seu próprio status  quo.  

Com isso em mente, é viável estabelecer o seguinte questionamento: como 

abrir outras vias que ampliem e enriqueçam o ensino de história? Tendo as reflexões 

de hooks (2019) sobre educação como base propositiva, é possível estabelecer uma 

alternativa que se afaste dos modelos tradicionais de ensino de história, uma vez que 

essa autora considera o pluralismo pedagógico como uma proposta viável para um 

ensino que não  caia em falsas neutralidades ou em dicotomias metodológicas que 

empobreçam o  aprendizado. Nesse sentido, imaginar uma educação plural adequa-

se, portanto, não só ao  âmbito global dos problemas relacionados ao ensino de 

história, mas também à realidade  brasileira, pois, como é evidente, a diversidade 

cultural do Brasil vem gerando intensos  debates sobre uma educação que consiga 

transmitir toda a sua diversidade, que vai desde  questões regionais até elementos 

étnicos, uma vez que o Brasil é um país com dimensões  continentais, o que dificulta 

uma unidade cultural homogênea em seu território. Ademais, ter vivenciado episódios 

históricos marcados por processos migratórios e de miscigenação, forçados ou 

voluntários, acabaram por definir a variabilidade e os conflitos do que se configura 

atualmente como brasilidade.  

Desse modo, um ensino de história que se paute pelo multiculturalismo, tendo 

o contexto brasileiro como panorama de atuação, deve ressaltar aqueles pontos que 

foram invisibilizados na sua própria formação histórica, pois, como se sabe, embora 

seja um país multicultural, a sociedade brasileira enfrentou constantes recursos que 

visavam padronizar essa diversidade com o objetivo de fornecer uma unidade 

nacional. Essa estratégia buscava quer uma coesão territorial quer um domínio social 

através de estratégias que passavam, inclusive, pelo controle da educação. Sendo 

assim, muito da história indígena, negra, proletária e das mulheres acabou sendo 

negligenciada em favor de uma história etnocêntrica e eurocêntrica. Portanto, cabe 

aos professores e professoras de história dar visibilidade a essas vozes que foram 

silenciadas, dando espaço, na sala de aula, para que elas se façam novamente 

ouvidas.  
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O ensino de história como ferramenta para a discussão de temas 

sensíveis 

 

Antonio Pedro Ferreira Paiva 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

Este artigo visa documentar, cientificamente e de modo crítico, as práticas 

vivenciadas durante os estágios supervisionados da graduação na Licenciatura de 

História, expondo as análises e resultados obtidos da pesquisa desenvolvida no 

decorrer da prática. Foi observado, portanto, de que maneira as aulas de história nos 

dias atuais podem servir como pedestal que dá voz a discursos oprimidos ou 

negligenciados pela sociedade em seus diversos campos sociais, inclusive pela 

docência da história no Brasil por muito tempo, visto que muitos dos problemas 

sensíveis da sociedade foram perpetuados pela doutrinação ideológica das classes 

dominantes, se enraizando nas estruturas sociais e influenciando diretamente na vida 

cotidiana do brasileiro.  

É evidente que os temas sensíveis tais como o racismo, o machismo, questões 

indígenas, entre outros, são questões, assuntos de extrema importância e que sem 

dúvida devem ser abordados na escola sobretudo nas aulas de história, visto que o 

conhecimento histórico de maneira específica tem muito a contribuir para a 

abordagem e discussão desses temas. Existe a necessidade de se tratar esse tipo de 

temática de forma que se promova debates e discussões, de maneira que se 

problematize de fato situações históricas e problemas sociais relacionados a elas. 

Certamente tratam-se de temas complexos, ligados à contemporaneidade, e que 

muitas vezes, justamente pela complexidade e pela aproximação com o cotidiano, 

com a vida dos estudantes, não são devidamente trabalhados e discutidos em sala 

de aula, o que constitui uma falha na formação crítica dos alunos e com certeza é um 

dos motivos da perpetuação de comportamentos, condutas e ideias que prejudicam 

o desenvolvimento social e impedem a construção de uma sociedade mais harmônica 

e justa.  
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 Nesse sentido Carmem Gil e Jonas Eugênio vão trazer a importância de ampliar 

a perspectiva didática na sala de aula para trazer a abordagem mais plural possível, 

com a participação efetiva dos alunos e “com isso, abrir mão da aprendizagem como 

certeza, da aula como exposição organizada de conteúdos e da concepção de 

estudantes como aqueles que não têm conhecimentos para o debate” (2018, p.145), 

pois para que a aula de história possa ser efetivamente utilizada para tratar os temas 

sensíveis, é preciso não somente que o professor jogue o tema na mesa, mas sim 

que sejam utilizadas estratégias que levam em consideração as emoções tocadas 

pelos temas sensíveis e de que maneira tais emoções podem influenciar ou atrapalhar 

no desenvolvimento da análise crítica daquele assunto específico. Porém, o professor 

não atua sozinho no ensino e, nos temas sensíveis é ainda mais importante que 

outras forças auxiliem, como trazem Nilton Pereira e Fernando Seffner à questão, 

dentre outras, de um currículo de história que dê conta dos temas desestruturantes 

da vida dos jovens e da sociedade brasileira, para que os passados remanescentes 

possam ser elucidados e os preconceitos enraizados percam sua força proporcionada 

pela ignorância. 

 

Os temas sensíveis inseridos na aula de história  

Dessa maneira, como foi mencionado, os métodos adotados pelo professor são 

parte fundamental na abordagem dos temas sensíveis nas aulas de história, sendo 

por via deles que a discussão pode ser efetiva ou não. A nossa pesquisa, nesse 

sentido, foi diretamente prejudicada pela pandemia de Covid-19 e suas 

consequências, visto que o formato de ensino foi completamente alterado e as 

ferramentas didáticas que a sala de aula proporciona foram trocadas por dispositivos 

digitais, que trazem sim alguns avanços através da tecnologia, mas inibem o contato 

entre professor e aluno que é fundamental.  

Logo tivemos que adotar práticas mais comuns e usuais da docência de maneira 

geral, através do desenvolvimento de aulas expositivas, mas também de 

questionamentos para que os alunos façam a conexão entre o tema da aula e o tema 

sensível, com aulas para estimular o debate com os alunos, de forma que nós, 

professores, participamos apenas de forma a mediar o que os próprios alunos 

discutem durante a aula. A metodologia é, portanto, basicamente essa, expor o 

conteúdo da aula em um primeiro momento, e em seguida buscar um debate com os 

alunos, uma discussão que se relacione com as temáticas sensíveis. Nesse momento 
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 da aula, nós ficamos em segundo plano e damos voz aos alunos, tornando assim a 

aula plural e atenta aos passados vivos que estão sendo tratados, além de buscar 

sempre perceber de que maneira a remanescência deles interfere na vida do aluno.  

Uma grande questão levantada durante o desenvolvimento do projeto foi a 

respeito da possibilidade de se inserir os temas sensíveis em qualquer outro tema 

comum do currículo escolar e, se possível, de que maneira isso deve ser feito. É 

evidente que a resposta para a questão não é simples, mas a prática do estágio nos 

mostrou que é sim possível tal inserção, se os horizontes da abordagem forem 

ampliados, porém se corre o risco de abrir muito o objeto e acabar pecando na 

delimitação do tema, sendo que delimitar de maneira coesa os conteúdos tratados é 

de suma importância para se atingir o conhecimento histórico no ensino básico. 

 

Considerações finais  

Portanto, ficou evidenciado através dos resultados do estágio que a história 

pode sim servir como ferramenta fundamental para a abordagem e a discussão de 

temas sensíveis dentro da história. Para isso é preciso uma abordagem plural que 

busque lidar com os passados vivos da nossa sociedade, usando assim as aulas de 

história para expor as permanências do passado que prejudicam a compreensão 

crítica e tratá-las como objetos de pesquisa a procura de uma discussão cada vez 

mais crítica no seio das concepções sociais para cada vez mais caminhar em rumo a 

justiça e igualdade social.  
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O Ensino de Temas Sensíveis em uma aula de História: 

metodologia de ensino desenvolvida durante disciplinas de estágio 

supervisionado 

 

Lucas Gramacho Taveira 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Quando se fala de temas sensíveis em sala de aula, a abordagem dessas 

temáticas e a forma de trabalhar esse tipo de assunto, o pensamento mais comum 

dos professores é a dúvida, a incerteza sobre como ensinar e falar sobre esses 

conteúdos. Temas sensíveis, a título de explicação, são assuntos, questões 

polêmicas, que geram desconforto, controvérsias, muitas vezes ligadas a políticas, 

culturas específicas etc. Temas que, justamente por terem esse caráter, deixam 

muitos profissionais “perdidos” na hora da preparação das aulas. A insegurança de 

diversos profissionais da educação acerca das temáticas sensíveis, faz com que 

muitos professores passem o conteúdo de forma superficial, muitas vezes deixando 

esses assuntos “complexos” em segundo plano. Certamente atitudes que muitas 

vezes impedem esclarecimentos, debates ou outras atividades enriquecedoras para 

a formação dos estudantes. Tendo em vista a dificuldade citada, o projeto de pesquisa 

desenvolvido durante o período de estágio na faculdade de História da Universidade 

Federal de Goiás, se propôs justamente a explorar as possibilidades e entender as 

complexidades quando se trabalha com esses temas. Afinal, como ensinar temas 

sensíveis em uma aula de História?  

O ensino de temas sensíveis em sala de aula, como dito, não é tarefa fácil. Além 

da questão do próprio ensino da História não ser uma atividade simples, mesmo que 

aparentemente pareça, quando se trata de temáticas sensíveis, que estão vivas no 

imaginário e nas culturas sociais, esse ensino se torna ainda mais complexo. Afinal, 

tratam-se de questões que afetam ou podem afetar diretamente a identidade de 

indivíduos, pontos que afloram sensibilidades, aspectos profundos e individuais que 

por isso se tornam justamente temas delicados no que se refere a problematizações 

e questionamentos. Dessa forma, antes mesmo de começar a pensar em ensinar 

acerca de temas sensíveis é necessário primeiramente, refletir em relação ao que de 
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 fato se constitui como sendo um tema sensível. Nesse ponto, inicia-se o processo 

prático, de perceber e identificar o que sensibiliza os alunos. Trata-se da etapa de 

observação dos conhecimentos prévios dos alunos, ideias prévias que são ditas, 

expressadas pelos estudantes e que com efeito já demonstram se determinados 

assuntos se constituem como sensíveis. Logicamente que algumas questões são 

claras quanto a sensibilidade que carregam, porém a importância da etapa de 

observação se dá pelo fato de que é um momento em que o professor pode averiguar 

a existências de opiniões controversas ou mesmo pontos sensíveis que não são 

percebidos naturalmente pelo docente.  

Ensinar temáticas sensíveis em História é algo relativamente novo no cenário 

educacional. Esse processo de mudança no currículo de História, vem mudando ao 

longo dos últimos anos como bem explica a pesquisadora Carmem Zeli de Vargas Gil 

e o pesquisador Jonas Camargo Eugenio:  

 

Na escola, não só no Brasil (falamos aqui na América Latina), por 
muito tempo teve relevância uma História oficial com a qual se 
intentou construir um sentido de identidade para o projeto de nação 
em curso, cuja meta era formar o patriota defensor dos valores 
universais “branco, católico e masculino”. Portanto, tradicionalmente, 
o ensino da História legitimou as pretensões dos dirigentes políticos. 
Hoje, vivemos em uma tensão permanente para não ensinar uma 
história universalista, centrada em homens, etnocêntrica, elitista e 
preocupada com os objetivos políticos dos acontecimentos. Cada vez 
mais a escola é chamada a ensinar o trauma, a injustiça, o preconceito 
e o sofrimento de forma que alunos e professores possam se 
encontrar com os debates que se apresentam na produção da história. 
Acreditamos que a História escolar pode contribuir no tensionamento 
das condições que tornaram possíveis o racismo, a violência e a 
desigualdade e, a partir disso, permitir a reflexão sobre o que nos 
configura hoje como nação.  

 

Assim pode-se entender ainda mais o quão problemático é o ensino de Temas 

Sensíveis, todos os processos os quais esse tipo de ensino envolve para além de 

uma simples transmissão do conhecimento. Pensar o ensino de História nesse 

sentido, se torna algo como pensar como questionar os problemas sociais e entende-

los em vista de desenvolver intelectualmente indivíduos, os alunos, de forma que eles 

entendam as questões sociais e os motivos e razões de serem como são. No entanto, 

como explicado também por Carmen Gil e Jonas Eugênio, no envoltório das questões 

sensíveis, disputando a legitimidade da história e a validade dos argumentos, estão 

grupos políticos e sociais. Assim o professor, como educador à frente do processo 
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 educacional, se configura como um alvo, um foco de ataques de ambos os lados 

nessa disputa pela razão das temáticas sensíveis. No cenário brasileiro, quando se 

aborda temas sensíveis, questionando quais são esses temas, o que se identifica são 

principalmente pontos ligados justamente à legitimação de histórias e memórias. De 

forma geral, trata-se justamente da tendência de mudança no Ensino de História, 

como bem dito por Gil e Eugenio. É exatamente nesse ponto em que os professores 

se encontram e se tornam alvo.  

Percebe-se facilmente que a grande questão no ensino de temáticas sensíveis 

é justamente a de definir o que são temas sensíveis e qual é o motivo de serem 

classificados dessa forma. Certamente se o professor que se propor a abordar esse 

tipo de assunto partir para o desenvolvimento de um plano de aula com isso em 

mente, obterá ideias ou reflexões interessantes para serem trabalhadas em sala de 

aula. Trata-se justamente da etapa seguinte à observação das ideias prévias, ou seja, 

desenvolver um plano de aula no intuito de pensar questões, pensar acerca dos 

motivos das sensibilidades a fim de escavar o problema que a constitui. Trata-se de 

um exercício de autoquestionamento e estudo. Questionar os motivos e estudar a 

história de fato, pesquisando fontes e documentos que expliquem determinada 

questão.  

Essa etapa de preparação da aula, é sem dúvidas uma das partes mais 

importantes no processo do ensino desse tipo de temática, o momento em que a partir 

de ideias prévias se pensa em como suscitar essas questões durante a aula. Faz-se 

necessário entender que, como já dito, os temas sensíveis são foco de disputas de 

grupos sociais diferentes etc. Porém, essas disputas de legitimidade ocorrem tanto 

explicitamente, como também implicitamente, ou melhor dizendo de forma sutil. 

Através de argumentos simples, discursos aparentemente sem significado, é possível 

identificar pontos problemáticos e sensíveis sendo expressados muitas vezes por 

estudantes que nem ao menos tem consciência da problemática que envolve 

determinadas falas e opiniões emitidas. Nesses momentos, de identificação de 

discursos sutis problemáticos, é extremamente necessário que o professor saiba 

conduzir e explorar o pensamento do aluno, e isso, essa capacidade envolve 

justamente um bom planejamento de aula. Vale lembrar que obviamente essas ideias, 

esses temas são passíveis de ocorrer em aulas destinadas a explicação de diversos 

assuntos, temas que podem surgir durante uma aula de forma acidental ou proposital. 
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 Por isso a necessidade, quando possível, do conhecimento de ideias prévias dos 

estudantes.  

No ensino da História, da forma tradicional, convencionada socialmente, tem-se 

em mente uma aula pautada em certezas, em uma história oficial, ou pelo menos 

considerada como sendo a mais correta. No entanto, seguindo as novas tendências 

de ensino da História citadas anteriormente, esse ensino pautado em certezas vem 

sendo substituído por uma aula que explora mais os estudantes e suas falas. Uma 

nova postura que abre espaço para o pensamento crítico florescer e as problemáticas 

surgirem. Como dizem Carmen Gil e Jonas Eugênio:  

 

Organizar o trabalho na aula tendo a controvérsia como estratégia 
didática e, com isso, abrir mão da aprendizagem como certeza, da 
aula como exposição organizada de conteúdos e da concepção de 
estudantes como aqueles que não têm conhecimentos para o debate. 
Ao organizar o trabalho pedagógico, os autores recomendam que a 
controvérsia científica se torne rotina na sala de aula, propiciando ao 
aluno espaço para a exploração de diferentes facetas de um problema 
e o debate argumentado, diferente daquele que impõe a defesa de um 
ponto de vista predefinido para cada participante, visto que o 
importante é a reflexão argumentada. Para Mével e Tutiaux-Guillon 
(2013), abordar controvérsias significa inventar outra sala de aula de 
História, mais interessada nas implicações do passado no presente: 
“abrir a sala de aula às controvérsias é partir de conflitos situados em 
seus contextos e entrar numa verdadeira pesquisa sobre os saberes 
(daí a questão: por que eles estão acessíveis, disponíveis?) e sobre 
seus usos públicos (GIL, EUGENIO, 2018, p.145 -146). 

 

Entende-se assim que em vista dessa mudança do foco no Ensino da História e 

na forma de fazê-lo, é preciso que os professores se tornem cada vez mais 

capacitados para desempenhar atividades voltadas para a discussão desses tipos de 

temática. Nesse sentido, diante da complexidade desses “novos” temas e das 

sensibilidades que despertam, que certamente atingem um aspecto emocional, faz-

se necessário que o docente, para além de possuir conhecimento acerca do tema, e 

deter um plano bem estruturado do que será feito durante a aula, possua 

conhecimentos mínimos acerca de como se conduzir e administrar os discursos, 

muitas vezes emocionados dos estudantes, durante a aula. Trata-se especificamente 

da terceira e última parte do método de ensino desenvolvido pela pesquisa, a aula 

prática.  

Durante a regência de uma aula que pretende abordar algum tipo de temática 

sensível, seja durante todo o período da aula ou durante parte dela, é importante que 



 
355 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 o professor tenha consciência que trata-se de uma aula em que a exposição de 

conteúdo ficará em segundo plano. Pode-se dizer que a matéria de ensino será 

justamente o discurso dos estudantes. Aparentemente, sobretudo para críticos dos 

temas sensíveis e defensores de um ensino tradicional, o tipo de aula e ensino 

proposto e aplicado pela pesquisa em questão, parece ser algo sem sentido. Afinal, 

como ensinar História com um conteúdo vindo dos alunos e não do professor? Como 

já explicado, é importante primeiramente ter em mente que não se trata de uma aula 

tradicional, é um novo modelo de ensino que visa não a certeza, mas sim os 

questionamentos. Além disso, uma aula partindo de ideias prévias, constitui-se como 

um ensino extremamente proveitoso e enriquecedor para a formação dos estudantes, 

não sendo uma construção de conhecimento que se faz alheio ao conhecimento dos 

alunos, mas sim, aproveitando o que esses alunos já sabem. Muitas vezes são nesses 

momentos de aproveitamento de saberes, que ocorrem as discussões e os debates. 

Atividades extremamente enriquecedoras para os estudantes em formação, pois são 

nesses instantes de confronto que ocorre a quebra de modelos, a desconstrução de 

pensamentos problemáticos e o entendimento da existência de diferentes visões.  

Na etapa final do método de ensino proposto pela pesquisa, a etapa de 

aplicação do plano de aula, o professor mesmo dando bastante espaço para as 

opiniões dos alunos, obviamente não ocupa uma posição de mero espectador. Claro 

que deve haver sim um assunto específico a ser tratado e discutido previamente pelo 

docente. No entanto, é interessante que o professor estabeleça já, durante a 

explicação da matéria os momentos a serem problematizados e as questões a serem 

levantadas. A partir do levantamento, do despertar dos estudantes em relação ao 

tema proposto, a função do docente passa a ser a de tentar entender os discursos e 

conduzir os possíveis debates.  

A realização de aulas, seminários, palestras ou qualquer outro tipo de prática 

educacional voltada para temáticas sensíveis, pelo próprio aspecto do tipo de assunto 

que tratam, sempre serão consideradas atividades complexas. Afinal, devido à 

natureza das questões trabalhadas, sempre haverá críticos, defensores ou contrários. 

No que tange à História, sem dúvidas as críticas são ainda mais certas de ocorrerem. 

A História enquanto disciplina formadora dos indivíduos, responsável pelo 

desenvolvimento da consciência histórica, do senso crítico e do entendimento social, 

sempre será alvo de disputa em relação ao controle do que deve ser ensinado, do 

certo e do errado. Algo natural e inevitável em vista das diversas questões políticas 
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 que envolvem o ensino da História e que por sinal vem se evidenciando cada vez 

mais no decorrer dos anos. Seguindo nesse raciocínio entende-se que é papel do 

bom professor de História se atentar para o ensino de Temas sensíveis e as novas 

formas de se desenvolver essa atividade, formas que sejam semelhantes à proposta 

da pesquisa apresentada no que se refere principalmente à pluralidade de ideias, a 

substituição de uma aula de certezas, para uma aula de dúvidas, problematizações e 

questionamentos. 

 

Referência 

GIL, Carmem; EUGENIO, Jonas. Ensino de história e temas sensíveis: abordagens 

teórico-metodológicas. Revista História Hoje, Rio de Janeiro, p. 14-33, junho, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
357 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

  

A importância do ensino de temas sensíveis para a formação dos 

alunos 

 

Murillo Araujo dos Santos Silva 

Orientador: Prof. Dr. Cristiano Nicolini 

 

Introdução  

No decorrer do estágio, ao trabalhar temas sensíveis, percebi que esses temas 

incomodam ou instigam as pessoas; quando se fala de temas sensíveis em sala de 

aula, a abordagem dessas temáticas e a forma de trabalhar esse tipo de assunto, o 

pensamento mais comum dos professores é a dúvida, a incerteza sobre como ensinar 

e falar sobre esses conteúdos. A partir dessa análise, surgiu a seguinte dúvida: de 

que maneira nós, historiadores, devemos traduzir o passado, seja em produções 

historiográficas ou na docência, a fim de desenvolver na sociedade, de maneira geral, 

uma consciência histórica dotada de senso crítico? O projeto de pesquisa 

desenvolvido durante o período de estágio se propôs justamente a explorar as 

possibilidades e entender as complexidades quando se trabalha com esses temas. 

Como ensinar temas sensíveis em uma aula de História? E qual é a importância do 

ensino de temas sensíveis? São essas algumas perguntas que nortearam a pesquisa 

e serão respondidas nesse artigo.  

Segundo os autores Carmen Zeli e Jonas Camargo, a história partiu de um ponto 

em que o ensino de história era mais focado na construção da identidade do povo 

mais patriota que defendia os valores universais branco, católico e masculino já na 

atualidade o ensino de história é direcionado a ensinar o trauma, a injustiça, o 

preconceito e o sofrimento, de forma que alunos e professores possam se encontrar 

com os debates que se apresentam na produção da história. Um passado vivo que 

ainda está vivo socialmente como questão sensível, como aquela carregada de 

emoções politicamente sensíveis e intelectualmente complexas e importantes para o 

presente e o futuro em comum. A ideia de que não precisa necessariamente que o 

assunto envolva questões dos direitos humanos para ser polêmico, embora uma 

questão sensível pode ser polêmica exatamente por isso, mas um tema sensível pode 

gerar controvérsias sem necessariamente envolver situações extremas de violência.  
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 Os autores informam que o tema de ensino é considerado vivo, ou seja, sensível, 

quando é uma questão que para a sociedade está presente nas mídias e é objeto de 

controvérsias, ou até mesmo quando é uma questão delicada em sala de aula, 

situação que pode colocar o próprio professor em dificuldade a respeito aos 

conhecimentos necessários para ensinar. É esse fato que classifica os temas 

sensíveis como questões difíceis de serem ministradas, pois é algo que incomoda as 

pessoas; porém, a partir desse incômodo é que surgem a insegurança de muitos 

educadores em relação às temáticas sensíveis, o que faz com que muitos professores 

passem o conteúdo de maneira superficial e deixam de ensinar aos alunos o que 

precisa ser ensinado para que as próximas gerações não repitam os erros do 

passado.  

Outro significado presente no texto em relação às temáticas sensíveis é a 

questão das memórias familiares e comunitárias dos alunos em relação às injustiças 

que ocorreram no passado com determinados grupos, como os genocídios ou os 

governos autoritários, como as ditaduras no Brasil e na América Latina. No texto os 

autores trazem um bom exemplo para exemplificar essa ideia de memória familiar e 

comunitária: eles citam uma determinada situação em que a professora estava dando 

uma aula relacionada à ditadura, quando um aluno a interrompeu para falar que não 

era aquilo que o seu pai dizia; segundo o pai, na época da ditadura tudo era perfeito. 

Nesse momento, a professora ficou sem saber o que fazer, fato que demonstra que 

essa atitude da professora pode ser considerada como um assunto polêmico, pois a 

professora não soube lidar com o questionamento do aluno; daí vem a questão 

comentada anteriormente: são considerados temas sensíveis quando o professor tem 

dificuldade em prosseguir com a aula, dessa forma colocando o seu próprio 

conhecimento em dúvida. Pois, de acordo com Carmem Zeli e Jonas Camargo:  

 

o autoritarismo (como as ditaduras militares no Brasil e na América 
Latina): ou por elementos discriminatórios e racistas (como o governo 
de apartheid da África do sul): ou por um passado marcado por 
violência traumática (como atos de genocídio e guerra civil). São 
temas sensíveis não apenas porque é difícil falar sobre eles, mas, 
principalmente, porque não há ainda, na maioria dos casos, um 
consenso da sociedade sobre o que dizer e como falar sobre esse 
passado. Em muitos casos, os processos de memória, trauma e 
reparação ainda estão em curso e diferentes versões ainda estão em 
disputa-tanto na memória como na história (GIL; CAMARGO, 2018, p. 
142). 
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 De acordo com os autores, logo depois que o primeiro aluno fez o comentário, 

outro aluno já rebateu falando que o seu pai falava o contrário, que naquela época 

não tinha nada de bom; daí vale mencionar a concepção de memória de Le Goff:  os 

povos que não tinham escrita espalhavam seus costumes através das narrativas 

mitológicas, que foram passadas para as futuras gerações; para isso, esses povos 

usavam estratégias de memorização que não são uma atividade mecânica como a 

escrita. A transmissão da memória para as futuras gerações é importante para manter 

os costumes e evitar que os erros do passado repitam na atualidade, seja através de 

narrativas ou de outros meios de propagar a história.  

Questões que são considerados sensíveis para a sociedade e para historiografia 

podem não ser considerados sensíveis para os alunos, porém, de acordo com os 

autores, um comentário de um aluno pode gerar controvérsia e assim tornar em uma 

questão sensível, como por exemplo o comentário do aluno citado acima é. Esse 

momento em que os professores não sabem o que fazer e simplesmente ignoram  o 

comentário do aluno impede esclarecimentos, debates e outras atividades 

enriquecedoras para aprendizagem dos alunos. A partir do comentário do aluno, o 

professor pode estabelecer os sentidos construídos pelo aluno em relação ao 

conteúdo é aí que está a dificuldade de trabalhar temas sensíveis em sala de aula, 

pois ela se associa à compreensão dos conteúdos e à postura do professor; dessa 

maneira, cria-se uma questão didática em que o professor deve tomar decisões 

políticas e pedagógicas.  

Outra questão que o professor tem que saber como lidar, que pode surgir 

através da aula com temas sensíveis, são as emoções dos alunos, em primeiro lugar. 

O professor deve analisar essas emoções (cólera, empatia, piedade, vergonha, 

admiração, ansiedade, compaixão, culpa e medo), se estão ajudando ou 

atrapalhando o desenvolvimento da aula. Portanto, é necessário que o educador 

estude estratégias para considerar as emoções que são mobilizadoras na abordagem 

de questões sensíveis. Os autores sugerem que o professor deve primeiro abordar 

temas que estejam mais distantes na história para preparar os alunos para os temas 

que estão mais vivos na atualidade.  

O professor deve se perguntar o que pretende conseguir através da aula de 

história para responder essa questão; o professor deve analisar a consciência 

histórica e quais são os conhecimentos do passado que os alunos possuem, como 
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 eles interpretam o passado para que, assim, o educador possa compreender o que 

os alunos aprenderam e assim estabelecer aprendizagem histórica satisfatória.  

O que se pretende que seja alcançado com a aprendizagem histórica é a 

consciência histórica, para que o aluno possa adquirir competências da memória 

histórica e assim efetuar uma organização cronológica entre passado, presente e 

futuro, o que permitirá que o estudante entenda o meio em que vive e organizar a 

própria experiência de vida, o que é também uma forma de estabelecer a identidade 

do indivíduo.  

 

As questões sensíveis nos deslocam e nos colocam no lugar de 
alguém que aborda o presente ao mesmo tempo que pensa o 
passado. São questões que nos levam a discutir o pertencimento e a 
necessidade que os jovens tem de se reconhecer numa história 
determinada, de olhar para si mesmos e se autoafirmarem (PEREIRA; 
SEFFNER, 2018, p 20). 

 

Construindo narrativas para expressar o passado vivo e sensível nas aulas de 

história e assim proporcionando escolhas étnicas e políticas que permitem pensar o 

passado vivo que consiste em um movimento de aprendizagem ética, implica uma 

relação consigo mesmo. O ensino de história tem, assim, uma responsabilidade ética 

com o aluno. O caráter ético da história é fazer com que o indivíduo possa 

compreender a si mesmo através de uma determinada interpretação do passado e ao 

mesmo tempo entender o seu lugar no presente; o ensino de temas sensíveis não é 

apenas um conteúdo disciplinado e frio, ele é responsável por gerar indignação em 

relação às injustiças e à violação dos direitos humanos; portanto, o objetivo de ensinar 

temas sensíveis está voltado para o futuro; um futuro de tolerância, de reconciliação 

na justiça e com os direitos.  

Um tema sensível não pode ser analisado de forma cronológica, pois o passado 

e algo que não passa. Pode-se usar como exemplo para reflexão a questão do 

nazismo, o que é um acontecimento do passado, porém os seus efeitos são existentes 

no presente. Ou também a questão da escravidão no Brasil, responsável pela 

permanência do racismo na atualidade, que não é algo que passou; portanto, esses 

acontecimentos são passados vivos e eles continuam a fluir, ao mesmo tempo que o 

presente. De acordo com os autores: “Desse modo, a história nos informa exatamente 

que não há uma representação essencial do tempo, não há uma narrativa universal, 

não há uma única forma de pensar o tempo” (PEREIRA; SEFFNER, 2018, p. 22).  
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 Para compreender melhor essa questão de passado vivo, é importante analisar 

o texto de Enzo Traverso, que fala sobre o uso do passado. Em sua obra, Traverso 

usa como exemplo as comemorações do aniversário de libertação do campo de 

concentração de Auschwitz. O autor confirma que a barbárie praticada contra os 

judeus ocupa hoje um lugar central na memória do mundo ocidental, que faz parte da 

consciência histórica do mundo ocidental. Portanto, não corre o risco de ser 

esquecida, pois o medo de perder a memória do holocausto estava presente entre os 

alemães. Temiam que, com o fato da nação voltar ao normal, as memórias dos crimes 

nazistas poderiam cair em esquecimento, pelo fato dos fantasmas que um dia 

assombraram a nação alemã terem ido embora. Segundo Traverso (2012, p.110), o 

risco não é o de esquecer a Shoah, mas o de fazer um mau uso da sua memória, de 

embalsamá-la, de a fechar nos museus e de neutralizar o potencial crítico ou, pior, de 

a submeter a um uso apologético da atual ordem mundial.  

Através da discussão da ideia da permanência da memória do holocausto, surge 

a questão do que deve ser feito para que acontecimentos do passado considerados 

sensíveis não sejam usados para justificar escolhas e ideias políticas no presente. 

Para isso é importante que as memórias consideradas sensíveis continuem vivas 

dentro da nossa sociedade a partir de estudos, investigação em arquivos, coleta de 

testemunhos, exposições, museus e monumentos que reforcem a fixação dos 

acontecimentos do passado, para que assim as pessoas formem consciência 

histórica sobre o que aconteceu no passado.  

Para Traverso, a ideia de que a civilização sofreu uma recaída na barbárie não 

está correta, pois ele considera que o holocausto é a expressão que normaliza as 

potencialidades destrutivas da modernidade ocidental. De certa maneira, o 

holocausto ainda está presente em nossa sociedade, porém de outras formas de 

violência ou também outros alvos. Pelo nível de violência que atingiu e pelas ideias 

que espalhou, o holocausto é um acontecimento único, mas as suas origens estão na 

própria modernidade. O fascismo foi um processo de construção de ideias que já 

estava presente no ocidente e na Europa, que culminaram na formação de grupos 

autoritários como os nazistas, por exemplo. Para explicar o nazismo, Traverso 

acrescenta a percepção das suas premissas históricas que levaram ao nazismo. No 

propósito cultural e ideológico, a existência do antissemitismo, do racismo e do 

eugenismo; já no propósito material, a prisão, a morte em série, a racionalidade 

administrativa, técnica e industrial; no plano político, o colonialismo e a contra- 
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 revolução; e, por último, o propósito antropológico, a habituação e consequentemente 

a banalização dos massacres que ocorreram durante a I Guerra.  

A conscientização deste acontecimento não é o ideal; de acordo com Traverso, 

é perceptível a existência desse perigo para legitimar a atual ordem do mundo, para 

isso é preciso uma atenção crítica em relação à sociedade em que vivemos. O autor 

chama à reflexão a existência de lugares como Guantánamo e Abou-Ghraib ou o 

massacre que ocorreu em Ruanda. O que o autor está querendo dizer é que 

Auschiwtz está ligada à modernidade devido a acontecimentos que rememoram os 

campos de concentração, devido à normalização da sociedade moderna com a 

violência totalitária ainda presente na sociedade como, por exemplo, os centros de 

detenção onde são colocados os estrangeiros em situação irregular.  

Urge, portanto, que o educador esteja preparado para os temas sensíveis, 

organizar uma aula de história que dê conta das temáticas delicadas no presente, na 

vida dos jovens e da sociedade brasileira na atualidade, e que esse processo lhes 

permita entender o que é o presente e como se orientar nele, construir uma 

identidade; ou seja, a importância do ensino de temas sensíveis para a sociedade é 

preparar cidadãos críticos, que serão alunos que vão problematizar a atualidade. 

Outro ponto importante também relacionado ao ensino de temas sensíveis é 

proporcionar para o futuro pessoas mais tolerantes, contra as injustiças sociais e a 

favor dos direitos humanos; dessa maneira, impedido que os erros do passado se 

repitam no presente. Pois, segundo Nilton Mullet Pereira e Fernando Seffner:  “[...] 

aprendo sobre mim mesmo na relação com o outro, mas, sobretudo, aprendo com o 

outro a experiência que nunca tive, e é isso que permite a movimentação no tempo 

em direção ao futuro para novas experiências” (PEREIRA; SEFFNER, 2018, p 21).  
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“Das montanhas da pesquisa para os vales da sala de aula”: 

consciência histórica, aprendizagem histórica e relatos de caso em 

estágios supervisionados 

 

Gilmara Carvalho Santos  

Orientadora: Prof.ª Drª Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal 

 

Introdução 

O conhecimento adquirido por meio das experiências durantes os 

estágios supervisionados nas diversas modalidades de ensino em História, 

contribuíram para a formação enquanto licencianda em História, possibilitando 

também compreender os desafios do professor em sua carreira, bem como a 

percepção das estruturas curriculares, os envolvimentos e limites da pesquisa no 

campo educacional e a relação do estagiário e o mundo do trabalho.  

Essa pesquisa foi desenvolvida durante o estágio curricular 

supervisionado obrigatório com total de 400 horas, a partir do quinto semestre do 

curso de história, modalidade licenciatura, inicialmente desenvolvidas no CEPAE 

(Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação), da Universidade Federal de 

Goiás, e nas escolas públicas conveniadas: CPMGO Waldemar Mundim, Colégio 

Estadual Balneário Meia Ponte e CEJA Colégio Estadual Jardim América.   

Para diligência desse estudo, foram orientadoras leituras diversas como: 

Aprender a Aprender, de Novak; métodos e princípios de aprendizagem significativas; 

Didática da História, com Jörn Rüsen; aprendizagem histórica e consciência histórica, 

na perspectiva de Isabel Barca.   

 

Fundamentação Teórica   

A investigação acerca da didática do ensino de História se torna indispensável 

aos estudantes dos cursos de licenciatura em História, uma vez que a prática docente 

na educação básica necessita acompanhar tanto os debates acadêmicos como a 

realidade escolar e as experiências dos alunos no espaço extraescolar. Desse modo, 

a didática da  história diz respeito à prática do professor de história e busca relacionar 



 
365 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 a história e a vida  e, portanto, “torna-se uma área inerente ao pensamento histórico 

e relevante para a teoria  da história.”31  

Nessa pesquisa, a aproximação entre a história e a vida procura se dar através 

de possibilidades abertas pelas teoria de formação de consciência histórica e 

como referencial utilizaremos Jörn Rüsen, para o qual, segundo Isabel Barca, entre 

outras, “a consciência histórica é a consciência da relação estrutural entre passado, 

presente e futuro.  A consciência histórica não somente na escola, mas também em 

outros espaços da sociedade. Nessa perspectiva, a Didática da História, como área 

específica de reflexão e  aprendizagem histórica expandiu-se para explorar novos 

espaços.”32 

Como estratégia de ensino e sondagem de aprendizagem, a escuta se torna 

ponto fundamental para o desenvolvimento de uma didática que busca, através da 

elaboração de narrativas dos alunos sobre o local onde estudam, indícios de traços 

de construção de identidade, uma vez que a escola-campo se insere em uma região 

de grande fluxo migratório.   

As questões que se desdobram no contexto da investigação atentam para 

a multiplicidade dos fatores presentes na prática do ensino de história. O 

conhecimento sobre os documentos oficiais da instituição, bem como da educação a 

nível nacional, assim como a observação da estrutura escolar, possibilitam um 

diagnóstico da instituição que necessita ser considerado nos planejamentos de 

intervenção didática e na construção da relação ensino-aprendizagem.   

A preocupação da produção de situações de aprendizagem referenciadas 

na epistemologia da ciência da história nos faz ter a hipótese de que espaços 

extraescolares, como espaços distintos da cidade, que remetam a marcos fundadores 

ou monumentais, também possam ser admitidos como espaços de aprendizagem 

com a orientação do professor. De todo modo, a diminuição entre as distâncias entre 

a produção acadêmica e o ensino de história e a circulação do conhecimento na 

cultura escolar se faz um importante ponto de atenção para toda a pesquisa.   

 

Metodologia  

                                                
31 Revista de Teoria da História, Ano 6, Número 12, Dez/2014. 
32 SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; URBAN, Ana Claudia. 2016. 
 



 
366 

Anais do XIV Seminário de Estágio Supervisionado: Compromissos éticos da docência em História 
Faculdade de História UFG – 5 e 7 de abril de 2022. ISBN: 978-65-00-43014-1 

 

 Durante esse processo, utilizou-se metodologias variadas, a exemplo de 

debates em sala de aula, atividades em grupo, leituras comentadas, aulas oficinas, 

monitoria para  uso de ferramentas digitais, pesquisas em laboratórios para consultas 

de teses e revistas  eletrônicas, pesquisas diversas.  

 

Vivência em sala de aula durante o estágio 1: 1° relato  

No estágio supervisionado 1, sob a orientação do Professor Dr. Rafael 

Saddi Teixeira (UFG) e supervisor Allysson Fernandes Garcia (CEPAE), 

foram realizadas algumas observações nas aulas dos professores da disciplina de 

história: Allysson Fernandes Garcia, Ana Maria e Luiz Mundim, em meados de maio 

de 2017; porém, o professor supervisor na ocasião era Allysson 

Garcia.  Anteriormente, o orientador Rafael Saddi nos muniu de material teórico e 

metodológico para que pudéssemos alcançar alguns objetivos nas observações e 

intervenções; as orientações foram sempre bem instigantes e confesso que 

marcantes. O objetivo inicial era o de observar as aulas no CEPAE e na intervenção 

entrevistar, a partir de um questionário elaborado pela turma de estágio 

supervisionado I e por intermédio do orientador já citado, pelo menos um professor e 

um aluno do CEPAE e posteriormente realizar entrevistas com professores e alunos 

de outras instituições, caso desejássemos. Ao ingressar nessa empreitada de 

entrevistas, contei com o apoio de um colega de turma chamado Julimar Gonçalves!  

Esta foi a primeira aula observada na instituição de ensino CEPAE, no dia 5 

de maio de 2017, na turma de 1° ‘B’. Foram observadas duas aulas naquele 

momento; a aula foi dialogada e o recurso metodológico utilizado foi o uso de fonte 

documental; a professora fez um ótimo recorte temporal e também trabalhou alguns 

conceitos. No que se refere ao CEPAE, nunca havia adentrado neste espaço, muito 

menos sabia da existência dessa escola-campo; a primeira aula observada foi a da 

professora Ana Maria. A impressão que tive foi voltada para estrutura (disposição dos 

materiais de mídia), mesmo que no decorrer desta aula não houvera utilização de tal 

recurso. Recurso bem alojado e de fácil alcance. Para além da estrutura observada, 

o modo como os alunos se expressavam e articulavam seus discursos na forma de 

trocas entre a profissional do ensino de história foi de maior prestígio; os 

alunos possuíam material impresso acerca do tema em abordagem, houve na sala 

argumentações  e contra argumentações mediadas pela professora em questão.  
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 A participação dos sujeitos em situação de aprendizagem foi um dos 

eventos marcantes em tal observação e não parava por aí; a todo instante erguiam- 

se mãos em sentido de permissão ou concessão para “participar” de tal aula. É 

importante ressaltar que não havia uso demasiado de conteúdo; a professora, em 

certo momento, fez algumas abordagens acerca de anacronismo e 

academicismo. Motivada por curiosidade, solicitei a um estudante discretamente a 

referência acerca de qual livro de História estariam utilizando no decorrer daquele 

ciclo; o mesmo informou que utilizavam neste ano o livro didático de Flavio de 

Campos, e Regina Claro, de 2013.  

No dia 19 de maio de 2017, no CEPAE, observei uma aula no 3° ‘B’: o professor 

responsável pela aula foi Luiz Mundim e o eixo temático era Trabalho e Relações 

Sociais, com o tema O movimento operário do Séc. XX. Foi uma aula dialogada e os 

materiais de apoio pedagógico foram quadro, giz e material impresso. Ao iniciar tal 

aula, o professor em questão entregou aos estagiários o plano de aula, 

proporcionando de certo modo interação, haja vista que todos os alunos já possuíam 

tal material.   

Acerca do conteúdo, o mesmo enfatizava acerca do conteúdo proposto: 

conceito de classe, suas terminologias e seus usos na História, Sociologia, Geografia 

e inclusive no IBGE. Houvera também exercício de abstração, uso de figuras públicas 

em ascensão  para explicação conceitual, etc. No momento de sua explicação e 

exemplificação, surge  um possível problema: estava ocorrendo no canto inferior, 

próximo a janelas da sala uma  possível aula de Educação Física, proporcionando 

assim uma desconcentração por alguns  instantes, até que uma aluna 

espontaneamente pela janela pediu para que aqueles alunos  se deslocassem 

daquele espaço, pois estavam atrapalhando com tais ruídos. Tal problema foi 

solucionado e aula prosseguiu. Observei que mesmo com possível interesse de 

alguns, outros grupos de alunos realizavam uso de celulares e não participavam de 

tal aula, tornando-se apáticos. Houvera algumas dúvidas e o professor se dispôs a 

explicar e retomar outros conteúdos posteriores para complementar explicação.  

Na mesma data observei mais duas aulas no 3° ‘A’, do professor e supervisor 

em estágio Supervisionado 2 Alysson Garcia, com o eixo temático Cultura e Trabalho 

e tema voltado para a Transposição do trabalho escravo e composição do trabalho 

livre; o recurso metodológico utilizado foram fontes documentais: fonte 1 - Regimento 

de 1886 do Município de São Paulo; fonte 2 -  Processo Criminal de 1909; fonte 3 - 
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 Tragédia noticiada. O professor acessou à internet na ocasião em que ocorria aula; 

achei fantástica a ideia, assim como o uso das fontes e o modo como ele selecionava 

e possuía domínio teórico e metodológico para tais usos.  

Ao iniciar a aula no 3°A, o professor solicitou imediatamente que 

todos guardassem os celulares. Enfatizou que “história se faz com documentos”. 

Foi exatamente o que ocorreu nas duas aulas observadas: o referido profissional 

possuía total “controle” sobre conteúdo proposto, bem como uma excelente aula, 

articulando as fontes documentais trabalhadas com o presente e especialmente 

acerca do tema “reforma trabalhista”, apreendendo assim total atenção de toda a 

classe; os alunos eram imbuídos de total “interesse”, o que contribuía na leitura dos 

documentos. Alguns trabalhos foram entregues e, naqueles dias, haveria naquela 

unidade de ensino uma exposição de imagens realizadas pelos alunos. Após 

trabalhar tais conteúdos, o professor deu-lhes alguns instantes para que 

organizassem alguns pontos sobre tal exposição. Uma frase que o mesmo disse em 

sala permaneceu em meu imaginário acerca de tal exposição, à qual, por motivos 

pessoais, não pude comparecer, infelizmente: “A fotografia é subversiva quando faz 

pensar”.  

Ao término das duas aulas do 3° ‘A’, acompanhei o professor até ao 6° ano ‘B; 

os recursos didáticos que o professor havia preparado para a aula em questão foram: 

o Epílogo do Código de Hamurabi - Águas da Babilônia, uso do livro didático e 

material impresso. No momento em que chegamos à classe, os alunos o recebiam 

com bastante euforia; um deles dizia: “Professor, no início pensei que você fosse 

chato, mas você não é” ou “Isso está no livro?” Outro aluno voltou-se para mim e 

disse: “Anota ai que sou o melhor aluno!”. A todo o momento, tais alunos pediam para 

ir ao banheiro. Foi uma “bagunça” bem divertida; na verdade fiquei bem aliviada, 

pensara que era somente nas redes públicas de ensino que “comportavam-se” 

daquela forma, bastante espontâneos; para mim, esta aula foi bastante importante. O 

profissional estava munido de todos os aparatos teóricos, metodológicos e estruturais 

em relação a uma turma de crianças que pelo visto gostariam de estar em outro lugar, 

menos sentando em fileiras e silêncio ouvindo quem quer seja. Mas hora e outra eles 

ouviam o que o profissional lhe queria transmitir. Fiquei imaginando como o professor 

se sentia naquele momento, pois acabara de ter duas aulas seguidas em uma única 

turma, para prosseguir com aquelas crianças, que como sabemos  são bastante 

enérgicas!  
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 De todas as aulas observadas, não desmerecendo o mérito dos outros 

professores e professaras citados, as que me deixaram bastante motivada foram as 

aulas do Professor Alysson, um excelente profissional; acredito que pelo fato dos 

seus estudos se voltarem para temas que são do meu interesse e pela simplicidade 

e humanidade que ele transmitiu.  

Por fim, todas estas experiências contribuíram para minha jornada e 

permanência nesta universidade e, com certeza, dará os seus frutos! Percebi também 

que posso trabalhar mais nas entrevistas anexadas, pois acabei vislumbrando as 

instituições, os professores e professoras, os currículos escolares, as teses, e não 

foquei nas entrevistas; porém, futuramente irei destrinchá-las. No mais, ficam meus 

agradecimentos ao nosso estimado professor e orientador Rafael Saddi, professora 

Ana Maria, Luiz Mundim, Allysson Garcia, Michelle Alves, a aluna Ingrid Fernanda, os 

demais alunos do CEPAE e meu colega de turma Julimar Gonçalves.  

Jamais esquecerei da frase que ouvi em sala de aula dita pelo professor 

Allysson Garcia, para pensar a disciplina de história:  “Tem quem goste, tem quem 

aprende a gostar, tem quem ignora e tem quem não gosta. Há uma vontade de saber 

presente na vida de todos nós”.  

 

Vivência em sala de aula durante o estágio 2: 2° relato  

Esta etapa do estágio supervisionado 2 foi sob a orientação do Professor Dr. 

Breno Mendes (UFG) e da supervisora Luciana Leite da Silva, no Colégio de atuação 

Colégio Estadual Balneário Meia Ponte, localizado no Município de Goiânia, nas 

proximidades do Campus Samambaia UFG.  

Foram realizadas atividades regenciais relacionadas aos tópicos de 

‘Educação Histórica’, o meio que nos possibilitou a atuação nas regências e encontros 

com os orientadores, supervisores, colegas de turma e alunos da instituição Balneário 

Meia Ponte.  Estivemos ainda ligados inicialmente no contexto do cenário pandêmico 

mundial, ou seja, em formatos digitais, caracterizado com a sigla ERE (Ensino remoto 

emergencial). Os encontros síncronos e assíncronos foram executados nestes 

moldes que foram adotados pela Faculdade de História, porém o colégio no qual 

iniciamos as intervenções já havia retornado ao formato presencial e neste momento 

já encontrávamo-nos vacinados e bastante otimistas pra o retorno às atividades 

presenciais, que se deram somente no final do estágio e no momento de uma possível 

‘observação’ dentro da instituição de campo. Fomos munidos de material teórico e 
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 metodológico e para isso tivemos vários encontros síncronos sob a orientação do 

Professor Breno. Após realizarmos leituras enriquecedoras e discussões críticas 

sobre os campos de educação, preparamos o plano de aula para realização de 

intervenção na escola-campo; já tínhamos um cronograma de intervenção para as 

futuras observações, encaminhados via e-mail pelo professor orientador.  

Meus agradecimentos à professora supervisora Luciana Leite da Silva, do 

Colégio Estadual Balneário Meia Ponte, por nos acolher e nos supervisionar e por nos 

proporcionar experiências únicas nas observações nas aulas de história do 3° ano ‘B’; 

foram aulas que nos agregaram muitos valores; meus agradecimentos ao 

excelente orientador Breno Mendes. Após as aulas teóricas, foi proposta a elaboração 

de plano de aula; neste ponto do trabalho acadêmico podemos acentuar a 

importância de tal recurso e o processo de construção de um plano de aula que 

implica uso de fontes, historiografias e recursos avaliativos. Plano de aula elaborado, 

um novo cronograma estabelecido para observações e nos direcionamos à escola 

campo!  

Em direção à sala de aula, cerca de quatro estagiários, juntamente com o 

orientador, chegamos ao nosso destino, a sala de aula; eram aproximadamente trinta 

e seis alunos presentes em sala de aula, por vez e outra me perdia na contagem! 

Havia um quadro com iluminação, uma TV fixa na sala, excelente iluminação e 

ventiladores de teto em funcionamento; os banheiros da escola eram acessíveis, 

quadra coberta. A professora responsável pela turma naquele momento nos 

apresentou, partimos para as mesas e cadeiras e nos posicionamos de modo que 

observaríamos as duas aulas que seguiam-se.  

Os alunos, naquele dia, apresentariam sínteses de leitura de dois livros a 

sua escolha, para isso Amanhã não está à venda e Ideias para adiar o fim do mundo. 

Entre grupos de quatro e por vezes dois alunos, deslocavam-se à frente da turma 

para tal apresentação; a professora, em uma situação de ouvinte, avaliava as 

performances e discursos. Todos os alunos que participavam da apresentação eram 

ótimos sintetizadores de ideias e críticos em suas falas, uma excelente dicção, os 

ouvintes que seriam os outros alunos comportavam-se bem a ponto de não gerarem 

intromissões nas apresentações.  Naquele dia foram três apresentações; foi 

observado que havia uma grande cooperação entre os integrantes dos grupos, e outro 

fato que me despertou o ânimo foi o modo como a professora conduzia a aula, 

pacífica e com maestria; os alunos encaixava-se também nestes moldes.  
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 No dia 24 de março houvera simulado/ momento de avaliação e 

fomos direcionados ao não comparecimento. No dia 29 de março houvera evento 

acerca de uma inauguração de uma sala chamada “ponto de escuta Professora 

Enicleia Moraes”; o eixo temático estava relacionado à  ‘inclusão’ e os alunos da 

escola, de modo geral, estavam todos reunidos na quadra esportiva, que é coberta; 

havia uma estrutura montada com palestrantes vinculados à secretaria  estadual e 

para isso a atual secretária de educação Aparecida Fátima Gavioli esteve  presente; 

vereadores estiveram também presentes, a psicóloga Heloisa de Castro, com o 

tema  sobre “assédio”, e a advogada Jade Yasmin, com tema sobre “crimes 

cibernéticos”. 

No dia 31 de março houve outro evento com a participação da polícia civil; após 

o evento, não houvera mais aula, pois as situações de exposição de alguns 

acontecimentos sobre os temas de “violências” desencadearam em alguns alunos 

gatilhos emocionais; os coordenadores nos informaram sobre estes acontecimentos 

e os alunos que se encontravam desta maneira seriam acolhidos.  Finalizamos com 

algumas conversações e agradecimentos, pois ali encerrariam-se as observações 

relacionadas ao estágio supervisionado 2.   

 

Vivência em sala de aula durante o estágio 3: 3° relato  

Nesta etapa do estágio supervisionado 3, sob a orientação do Professor 

Dr.  Cristiano Nicolini (UFG) e a supervisora Lidiane Alves de Souza 

(Colégio), atuamos no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás - Unidade 

Waldemar Mundim, localizado no Município de Goiânia, nas proximidades do Campus 

Samambaia da UFG. As atividades iniciais tiveram o intuito de observar ou 

acompanhar a turma de 1° ano ensino médio, no período noturno; foram executadas 

em meados de agosto e setembro de 2021, quando observamos a aula de história 

sem qualquer interferência.   

As reflexões acerca das observações em sala de aula em modo virtual em 

uma  situação pandêmica foram sem dúvida bastante tristes e significativas, pois não 

estive locada  em nenhuma outra instituição escolar naquele momento; a única 

experiência que possuía  era a de ouvir falar sobre o modo exaustivo em que os 

professores e alunos deslocavam  suas experiências práticas, pois percebia alguns 

amigos professores e familiares  estudantes da rede pública desolados com tais 

experiências e questões, pois boa parte da sociedade vivenciou perdas materiais e 
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 imateriais imensuráveis, deslocamentos sociais,  desinformação, pouca ou nenhuma 

assistência psicológica, e à medida em que  escrevo compreendo que ainda alguns 

grupos sociais subsistem neste contexto, o  que é lamentável e pouco humano.  

Em segundo plano, no mês de outubro de 2021, realizamos uma intervenção 

nas aulas de história; as aulas práticas foram ministradas de modo online, via Google 

Mee; os alunos assistiam à transmissão em sala acompanhados da professora 

supervisora do colégio; a aula teve a duração de 50 minutos, tempo demasiado curto 

para abranger o que o grupo (Reyther Coutrin Vilard e Gilmara Carvalho Santos) 

propôs. A aula começou a partir do quadrinho A odisseia de Hakim, para introduzir o 

tema dos refugiados sírios (e outros do mundo árabe), de modo que costuramos com 

o conceito de etnocentrismo e a sua relevância para compreendermos os outros 

conceitos que nos cercam e a importância de estudá-los e entendê-los.   

De modo geral, houve boa interação entre todos presentes, haja vista o 

tempo proporcionado para a aula; os alunos escutaram atentamente, houve algumas 

intervenções participativas por parte da professora supervisora e de alguns alunos 

que contribuíram efetivamente para a aula; o professor orientador esteve mais uma 

vez presente neste momento. Quanto à atividade, construímos algumas questões na 

plataforma Google Forms, que buscavam levar os alunos a refletirem o conteúdo 

proposto, não necessariamente de modo que houvesse respostas certas ou erradas, 

mas que sim os instigassem a elaborar suas perspectivas e seus aprendizados sobre 

o tema, afim de que nós analisássemos o saldo de todas estas atividades.  

Abro um parêntese acerca dos usos das ferramentas do Google (formulários 

do Forms, Google Meet, etc), as quais ainda não havia utilizado e agradeço a 

dinâmica de trabalho em grupo com o caríssimo Reyther Coutrin Vilard, que 

possibilitou-nos uma ótima interação enquanto dupla no trabalho. Fui convidada pelo 

mesmo a interagir e contribuir com o seu projeto de pesquisa relacionado à história 

em quadrinhos. O objetivo ou conteúdo das aulas esteve ligado à Civilização Árabe-

mulçumana, História em quadrinhos e ensino de história, Imigração Árabe em Goiás. 

Os objetivos da aula e do projeto de pesquisa estiveram ligados a pensar a partir de 

narrativas gráficas (história em quadrinhos), como essas narrativas se inseriam, 

representavam e utilizavam de elementos e contextos históricos para abordar as 

civilizações árabes-mulçumanas. Produzimos assim uma análise histórica e crítica a 

partir das discussões e elementos propostos pelos quadrinhos. 
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 Infelizmente, ao que consta ao fim da disciplina, não obtivemos resposta 

quanto à atividade; nenhum aluno respondeu a atividade que foi encaminhada. Sendo 

assim, levando em conta contratempos de fins de semestre escolar, dificuldades do 

ensino público, limitações ao acesso à internet e o momento delicado do contexto 

pandêmico brasileiro, não foi viável naquele momento a realização de atividades 

elaboradas no Forms ou online na realidade social escolar.  

E, por fim, ao caracterizarmos o espaço escola-campo, percebemos que os 

recursos midiáticos eram de baixa resolução e por vezes aparentava alguma 

disfuncionalidade; acreditamos que devido a problemas relacionados à internet.   

A universidade Federal de Goiás nos ofereceu alguns suportes em relação 

à internet e aparelhos digitais para que viabilizasse o acesso às aulas na 

universidade; a Faculdade de História também esteve bastante sensível a estas 

questões; lembro-me que fui contatada e achei fundamental, embora não tenha 

utilizado tal recursos. Mas mesmo assim tive alguns problemas relacionados ao 

acesso à internet, porém consegui reverter tal situação e finalizar o estágio 

supervisionado III. 

 

Vivência em sala de aula durante o estágio 4: 4° relato  

No Colégio Estadual Jardim América, situado na região sul de Goiânia, 

foram desenvolvidas atividades de intervenção por meio do estágio supervisionado 4, 

sob a orientação da Profª Drª Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal e sob a 

supervisão de Marcelo Ferreira. As orientações e suportes técnicos relacionados à 

disciplina de estágio supervisionado 4 e as atividades foram realizados de modo 

presencial.  

No que se refere à escola-campo de atuação, foi decidido coletivamente entre 

o coordenador, orientador e a turma que não iríamos atuar no CPMG Waldemar 

Mundim devido a alguns fatores que ocorreram que no meu ponto de vista são muito 

importantes e feriam a liberdade de expressão, valores que nos sã caríssimos!  

A orientadora nos sugeriu uma escola-campo situada na região sul de Goiânia, 

no Colégio Estadual Jardim América, após algumas visitas da orientadora na 

instituição para acertarem as questões legais para nossa permanência. No dia 4 de 

fevereiro de 2022, a orientadora nos encaminhou o PPP da instituição escolar. Fomos 

orientados por meio de métodos e princípios de aprendizagem significativas; as 

orientações foram conduzidas em formato de oficinas de “Leituras de textos chatos 
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 técnicos, como ler e entender leis, normas”.  Realizamos pesquisas sobre 

organizadores gráficos a partir do texto “Aprender a Aprender”, do autor Novak. 

Juntamente com a orientadora, obtive presencialmente o primeiro contato com a 

instituição; fui apresentada ao coordenador César e ao professor responsável pela 

cadeira de história, Marcelo Ferreira, que gentilmente nos recebeu naquele local.  

Iniciamos os trabalhos destinados à “Organização de dados para confecção do 

Relatório final”; neste mesmo dia, ficaram acertados que iríamos nos dedicar à 

confecção do relatório; nas terças-feiras e nas quintas-feiras estaria presente na 

escola-campo. Nas terças que seguiram-se adoeci e não participei de 

algumas orientações.  

Após retornar, obtive algumas limitações estruturais por interrupção de internet, 

porém a orientadora cuidadosamente conduziu a aula via WhatsApp, viabilizando a 

orientação naquele momento e possibilitando a realização de uma estrutura básica 

para relatório, levantamentos de dados do PCC do curso de história, do PPP da 

escola-campo, montagem de cronograma, análise de dados, etc. As orientações 

foram direcionadas também para elaboração de plano de aula.  

Voltei, em março de 2022, ao hospital, devido a alguns problemas de 

saúde.  Foram solicitados resumos acerca das experiências dos estágios anteriores 

e a identificação da unidade temática para intervenção em aula (Fascismo e 

Nazismo). Em seguida, fui contatada pelo professor supervisor com a prerrogativa de 

que não seria possível uma intervenção naquele mesmo dia, pois haveria simulado 

para as turmas. No final de março, entreguei os resumos acerca dos três últimos 

estágios e realizei a intervenção na escola-campo. Realizei a inscrição para 

participação no XIV Seminário de Estágio Supervisando, em formato ERE, cuja 

participação ocorreu em 5 de abril. 

 

Identificação do campo de estágio 

Os professores, em maioria, são professores P4 e as horas atividades são 

obrigatórias no contraturno. Trabalhadores com faixa etária entre 18 e 45 anos. 

Presença constante do coordenador em sala, demonstrando assim 

efetiva participação. Outro ponto observado: a merenda é servida antes do início das 

aulas. Na entrada da instituição, próximo à secretária da escola, existe um painel com 

a fixação de somas de recursos destinados à instituição; no próprio PPP da 

unidade estão dispostos os valores e da onde se destina tais verbas, bem como dos 
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 governos federais, estaduais e municipais.  Existem programas de assistência 

financeira aos alunos. O colégio é limpo e bem arejado, há uma biblioteca, sala dos 

professores, sala da coordenação, banheiros para servidores, banheiros para alunos, 

salas de aulas com visual temático e grafitadas por meio de projetos que contaram 

com a participação de vários artistas brasileiros e inclusive goiano, ar condicionado, 

câmeras de segurança. Uma grande quantidade de mapas, globos, livros, 

nooetbooks, datashow’s em grande quantidade, com extrema facilidade para acesso.  

 

Observação em sala de aula 

Aos 3 dias de fevereiro foram observadas as turmas do 1° Ano. A unidade 

temática era a Partilha da África e Ásia e o recurso didático utilizado foi o uso de 

mídia, aula dialogada, apontamentos conceituais sobre os termos imperialismo e 

Neocolonialismo; não houvera participação por meio dos alunos. Aos 17 dias de 

fevereiro, foi observada a turma de 3° Ano, e decido que as intervenções ocorreriam 

nesta turma. A unidade temática da aula foi a I Guerra Mundial; a quantidade de 

alunos em sala não ultrapassava 20 alunos e o recurso didático utilizado em sala de 

aula foi quadro; não houve participação ou interação aluno/professor.  

Aos e dias de março, foi observada a turma de 3° Ano, cuja unidade temática da 

aula foi a I Guerra Mundial, com finalização de conteúdo e a presença de em média 

17 alunos; foi observado que após as colocações finais acerca do conteúdo houve 

um grande interesse e participação sobre o tema; o recurso didático foi a leitura de 

texto, material elaborado pelo professor. Aos 22 dias de fevereiro foi o momento de 

intervenção, porém não ocorrera devido ao simulado na unidade escolar. Os temas e 

dias foram redefinidos. Aos 31 dias de março foi realizada a intervenção com a 

unidade temática da aula sobre a II Guerra Mundial. 

Desloquei-me com antecedência até a unidade escolar e percebi que na 

instituição estava ocorrendo uma grande movimentação: o coordenador e a diretora 

estavam resolvendo diversas questões atípicas, entretanto o coordenador 

pedagógico César orientou-me sobre onde estariam os materiais de mídia e deixou-

me bem à vontade para decidir se montaria equipamento na sala de aula ou em 

espaço de eventos. Decidi montar em uma sala de aula, que na ocasião estava vazia, 

de modo autônomo fui à biblioteca onde os materiais pedagógicos estavam. Preparei 

a sala antes e observando alguns detalhes notei que o mouse do notebook não 

funcionava e necessitara também de uma extensão; retornei à biblioteca e utilizei 
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 outro computador portátil; desloquei até a secretaria e solicitei uma extensão; fiz 

pequenas anotações no quadro e a sala estava preparada para a aula, o professor 

supervisor conduziu os alunos até a sala ao meu encontro e com interação os alunos 

me ajudaram com a distribuição dos livros. Realizei uma pequena 

apresentação,  explicitei os objetivos e sobre que unidade temática estávamos 

trabalhando, realizei  inúmeras perguntas para obter ideias prévias e de modo 

participativo os alunos  interessavam-se pelos temas trabalhados; as questões 

respondidas eram carregadas de  sentido e era perceptível que eles possuíam 

conhecimento histórico; no decorrer da aula  fui indagada por alguns alunos: o 

primeiro me perguntara qual era meu posicionamento  político, o segundo 

perguntava-me sobre meus pontos de interesse pessoal, gosto musical,  estilo de 

vida, etc. Não cogitei e respondi um pouco sobre algumas preferências musicais  e 

ideias. Porém no que dizia respeito ao posicionamento político não enfatizei de forma 

objetiva para que aula não tomasse outro rumo, retomando as questões que tratavam 

da segunda guerra mundial, uma aluna disse - você parou no ponto sobre...” 

demonstrando empatia! Terminei a aula dentro do horário estabelecido e bastante 

satisfeita com a interação entre os alunos, mesmo que estivesse bastante 

apreensiva!  

   

Resultados e discussões 

Estágio 1:  em suma, todas as etapas do Estágio Supervisionado I me valeram, 

somaram e muito na aprendizagem enquanto estudante do curso de História, 

enquanto ser social afetou de forma objetiva e subjetiva a minha experiência cotidiana 

e enquanto sujeito em situação de aprendizagem. O CEPAE, além de ser um modelo 

para qual otimizo no futuro no sentido de atender outras redes municipais e estaduais, 

ela serviu para ver o tamanho do abismo que encaramos enquanto minoria nas 

periferias, nos guetos, nem o mínimo nos fora possível em termos de educação. Se 

voltasse no tempo, gostaria de ter possuído tal ensino, talvez assim hoje não 

enfrentaria tantos desafios no ensino e aprendizado dentro da academia e 

consequentemente me culparia menos por algo que fomos condicionados.  

De algum modo acabei relacionando a experiência vivida na academia com 

as  minhas jornadas de estágio não obrigatórios na escola pública e assim 

busquei  compreender a partir uso de Monografias de Especialização, pesquisados 

no LaPHIS, nas  dependências da Universidade Federal de Goiás, li algumas teses 
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 que falavam a respeito  do município ao qual a escola que realizava estágio não 

obrigatório pertencia (Colégio  Estadual Villa Lobos); neste momento de estágio 

também estava atuando no Programa  de iniciação à Docência (PIBID); foram dias 

intensos e enriquecedores. Porém todo este trabalho não foi percebido por mim no 

momento da pesquisa, somente em estágio supervisionado 4, sob a orientação da 

professora Eliesse Scaramal, pude ter dimensão do quanto havia trabalhado.   

Estágio 2: ao findar daquelas apresentações pude perceber que os temas 

tratados em sala de aula não se distanciavam dos temas já trabalhados na academia, 

pude associar o formato daquela aula a alguma aula já observada no Cepae enquanto 

referência. Fiquei imaginando como seria se estivesse em uma situação de 

apresentação escolar e se naquele dia estivessem presentes estagiários! Será que 

eles foram avisados sobre nossa estadia? Não indaguei, mas mesmo que fosse 

informada ocorreria um certo desconforto para mim, mas para aquela turma observei 

que não causávamos desconforto!  E mais, nossa presença estava vinculada ao fato 

de retirarmos das nossas bolsas cadernos ou blocos de anotações para aquele dia, 

imagine! Mas ao findar daquelas apresentações pude perceber que os temas tratados 

em sala de aula não se distanciavam dos temas já trabalhados na academia, pude 

associar o formato daquela aula a alguma aula já observada no Cepae enquanto 

referência.  

Também perceber que o “Imprevisível”, nos apresenta uma variedade 

de informações, a primeira é a de que por mais que nos planejemos, sejamos 

orientados nas nossas pesquisas munidos de arcabouços teóricos, seguindo as 

agendas e calendários acadêmicos, devemos também adquirir a compreensão e a 

experiência de que a prática e teoria andam sempre lado a lado, mas não de mãos 

dadas! Por outro lado, observar que em meio aos desfavores podemos focalizar ao 

que nos é alternativo, como foi a inserção da nova unidade escola campo para 

realização do estágio. Nesta instituição foi percebido que a escola campo era alvo de 

vários eventos e que politicamente era bem frequentada.  

Estágio 3: abro um parêntese acerca dos usos das ferramentas do Google, que 

não havia ainda utilizado e agradeço à dinâmica de trabalho em grupo com o 

caríssimo Reyther Coutrin Vilard, que possibilitou-nos uma ótima interação enquanto 

dupla no trabalho.  

Estágio 4: as contribuições por meio das orientações nesta etapa possibilitou-

me de modo geral na execução das atividades propostas perceber a dimensão dos 
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 processos de aprendizado ao qual o estágio está inserido. Em outras palavras em 

nenhum outro momento pude perceber a dinâmica do processos de aprendizado ao 

qual estava inserida, foi possível também aprimorar a escritas, as escutas os métodos 

e conceitos.   

 

Conclusão 

As somas de todas as experiências no campo de estágios tornaram possível a 

percepção das relações entre o ensino e aprendizagem, também foi plausível testar 

as interações dos campos práticos e teóricos. As vivências em sala de aula 

modificaram a visão ao qual possuímos enquanto alunos, neste momento com uma 

nova ressignificação nos tornaríamos “professores”, tivemos que lidar com normas e 

regulamentos de modo mais consciente e palpáveis.   

A escolha do tema deste artigo trata-se de uma citação localizada no livro 

intitulado Jörn Rüsen e o ensino de história, organizado por Maria 

Auxiliadora Schmidt, Isabel Barca e Estevão Rezende Martins, na página 28. A 

pequena citação diz respeito à questão da Didática da História a partir do caso 

alemão, os textos reunidos naquele volume possibilitaram-me o acesso ao 

pensamento rüseniano.   

O ponto de interesse do tópico frasal esteve inserido no imaginário de que 

as  pesquisas no ambiente acadêmico permaneceram distantes ou separadas das 

relações de  ensino em sala de aula, pois os discentes em situação de formação 

discutem mais sobre  pesquisas em outras áreas que sobre o campo educacional; 

este evento foi percebido no  fato de haver maiores produções em outros campos de 

saberes que no âmbito dos  processos educacionais; essa percepção foi testada nas 

apresentações no seminários de  estágios; pouco se falou nos processos efetivados 

nas escolas campos, mas sim sobre seus resultados em temas de pesquisas nas 

diversas subáreas da história.  
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