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APRESENTAÇÃO

Educação Histórica: trajetórias de pesquisa, se apresenta como uma obra
coletiva produzida por diversos indivíduos que a partir de suas problemáticas
de pesquisa nos demonstram novos olhares sobre o ensino de História. Assim,
o livro se propõe a evidenciar diversas análises realizadas por professores e
professoras inseridos no ambiente escolar e também mestrandos do Programa
de Pós-Graduação em História - História, Pesquisa e Vivências de Ensino de
Aprendizagem na Universidade Federal do Rio Grande. A obra está dividida
em quatro partes que buscam a melhor distribuição dos trabalhos aqui apresentados e principalmente proporcionam um lugar de debate e exposição de
trabalhos centrados no ambiente escolar, suas fontes e cultura como objetos
da pesquisa histórica.
A partir do instante que Aprendizagem Histórica foi questionada por
estudiosos ingleses em meados dos anos de 1970 e após difundida em países
como EUA, Portugal e Canadá, passou-se a investigar com maior veemência
as concepções para a constituição de uma Educação Histórica debruçada em
discussões epistemológicas sobre o conhecimento histórico. Essas discussões
têm contribuído para agregar às reflexões sobre Ensino de História possibilidades de investigação empírica. No Brasil, as pesquisas relacionadas a Educação Histórica são influenciadas principalmente pela historiografia alemã de
Jörn Rüsen. Os novos debates em torno desse campo teórico de investigação
tem colocado em evidência que pensarmos o Ensino de História de forma
tradicional e isolada já não é possível, quando percebemos que os debates que
envolvem a Aprendizagem Histórica denunciam uma relação dialógica entre
os sujeitos, alargando as interrelações sociais. Aprendizagem Histórica, Consciência Histórica, Cultura Histórica, Literacia Histórica, Cognição Histórica
são alguns dos conceitos que compõe a Educação Histórica, e, que segundo
Rüsen, os historiadores deveriam discutir as regras e os princípios de composição da História como problemas de ensino-aprendizagem.
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O artigo de abertura deste livro é de autoria da professora mestre Amanda Nunes Moreira intitulado Educação Histórica- A construção da Consciência
Histórica no cotidiano da sala de aula. Nesse artigo, a professora traz contribuições teóricas sobre o uso da Educação Histórica para o aprimiramento de
uma consciência Histórica com base na sua experiência docente. O próximo
artigo foi produzido pela professora e mestre Dinorah Amaral Matte intitulado O campo da Educação Histórica: Por que trabalhar com aprendizagem
histórica na escola? A autora aborda a relevância do trabalho docente a partir
de uma educação reflexiva com os alunos para uma formação cidadã na cidade
do Rio Grande. E para finalizar a primeira parte apresentamos o trabalho da
mestre em Educação Kelli Avila dos Santos intitulado Educação Histórica: o
desenvolvimento da Consciência Histórica em crianças da Educação Infantil na
escola CAIC-FURG na cidade do Rio Grande/RS, onde ela analisa os processos de ensino-aprendizagem de alunos da Educação infantil da escola CAIC
inserida no interior da Universidade. Através dessa pesquisa, a autora propôs
compreender como os alunos desenvolvem suas aprendizagens históricas com
temas ligados ao cotidiano.
Nas últimas décadas o Ensino de História passou por reformulações nas
suas abordagens a fim de proporcionar o que Jaime e Carla Pinsky definiram
como “uma História mais prazerosa e consequente”. Desse modo, elementos da cultura escolar ganharam atenção em suas ações definidoras nas ações
didáticas, práticas escolares e composição de saberes. O cerne deste segunda
parte do livro é apresentar os trabalhos que veiculam propostas direcionadas
ao Ensino de História a fim de perceber processos que compõe o universo
escolar. O primeiro texto da Mestre Paola Ávila Pinto Consciência histórica
em um plano de aula do site da Revista Nova Escola, no qual a autora analisa
um plano de aula apresentado na revista Nova História. Esse plano de aula se
apresenta como uma ferramenta que permite o docente fazer adaptações conforme a sua prática pedagógica e possui referências aos estudos de Reinhart
Koselleck e Jörn Rüsen. O segundo trabalho de autoria do professor e Mestre
em História Uirys Alves de Souza em parceria com sua orientadora a profa.
Dra. Júlia Silveira Matos, intitulado Narrativas: um debate teórico sobre a produção da narrativa como fonte de sentido e significado à compreensão da História,
discute sobre a relevância da produção de uma narrativa, na medida que se
parte do princípio que a consciência histórica se desenvolve a partir da aprendizagem e só se efetiva no ato de narrar. As narrativas se evidenciaram a partir
do desenvolvimento metodológico de aula-oficina realizada com o conteúdo
7

sobre os Processos Revolucionários na Inglaterra no século XVII. O artigo de
autoria da Mestre em História Virgínia da Silva Xavier em parceria com sua
orientadora profa. Dra. Júlia Silveira Matos intitulado Os manuais do professor
História e os editais do PNLD 2012-2015: Regulação ou homogeneização?, que
finaliza essa primeira parte, aborda historicamente a construção de um código
disciplinar para a disciplina de História e a criação de Manuais exclusivos para
Formação de Professores no início do século XX, hoje também compreendidos como Manual do Professor ou livro didático exclusivo para o professor.
Nessa direção, a Historiografia durante muito tempo privilegiou na escrita da História um seleto grupo de indivíduos que foram incorporados na
memória nacional e nos materiais didáticos. Essa coletividade selecionada era
predominantemente de classe média, branca e do gênero masculino e foram,
muitas vezes, reconhecidos como os verdadeiros heróis da História brasileira.
Em contrapartida, nas últimas décadas observamos que os movimentos silenciados se fazem presentes e afirmam a sua participação em diversos processos
históricos os quais haviam sido negados. Esse capítulo demonstra os diversos
atores sociais excluídos dos processos históricos e da Historiografia tradicional. Iniciaremos com o artigo da professora mestre Andréia Priscila Honorato
em parceria com a profa. Dra. Carmem G. B. Schiavon, intitulado África
construindo outros olhares: um estudo de caso que propõe a criação de um material didático, juntamente com os alunos da escola que leciona, a desmistificar
o continente africano juntamente com o currículo escolar. Posteriormente,
seguimos os diálogos com o artigo da Mestre Darcylene Pereira Domingues
em parceria com o prof. Dr. Jussemar Weiss Golçcalvez, intitulado O Ensino
de História através da literatura clássica: um debate de gênero com a discursão
de gênero na sala de aula e o Ensino de História por meio da obra trágica
Medéia produzida no século V a.C pelo autor Eurípides. O artigo produzido
por Mariana Xavier de Oliveira e pelo prof. Dr. Marcio R. Do Vale Caetano,
intitulado Movimento LGBT negro: das ruas para sala de aula busca discutir
o processo de marginalização que os mesmos sofrem social e historiograficamente. E para finalizar esse capítulo contemplamos a leitura do artigo de Paulo Gutemberg de Noronha e Silva e da profa. Adriana K. De Senna intitulado
Pós emancipação da escravatura nos livros didáticos: desafios, memórias e resistências que analisa o fim da escravidão e os influxos no interior da província de
São Pedro e como o assunto explanado nos manuais didáticos.
A diversidade de formas e métodos de Ensino têm se apresentados como
fundamentais nas escolas brasileiras. Observamos isso devido o avanço tecno8

lógico e as mudanças de perfil de crianças e jovens pertencentes a uma geração
especifica que necessita de novos processos de aprendizagem. E dessa forma,
a diversidade é relevante assim como a interdisciplinaridade com outros campos do saber que podem auxiliar nessa trajetória. Iniciamos com a discursões
com o artigo da professora mestre Alessandra Faria Rodrigues intitulado O
Ensino de História no primeiro ciclo da alfabetização do Ensino Fundamental:
um estudo de caso das práticas dos professores nos anos iniciais, o qual disserta
sobre Ensino de História nas séries inicias realizado por Pedagogos da rede
municipal da cidade do Rio Grande. Sequencialmente temos o artigo do professor mestre Carlos José Borges Silveira intitulado O Ensino Médio Politécnico
na cidade do Rio Grande: observação participante no campo registrando uma
pesquisa de caso de sua própria prática na escola no qual atua como docente
e a implementação do ensino politécnico no estado do Rio Grande do Sul.
E para finalizar o texto da mestre Érica Souza Ramos e da profa. Dra. Rita
de Cassia Grecco, intitulado Confluências Teóricas entre o Ensino de História
e o turismo cultural no qual a pesquisadora discuti a utilização do turismo
de forma interdisiciplinar com a História e o debate de memória em espaços
urbanos da cidade.
Julia Silveira Matos,
Darcylene Pereira Domingues,
Virgínia da Silva Xavier
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PARTE 1:

EDUCAÇÃO HISTÓRICA:
PERSPECTIVAS DA TEORIA
À PESQUISA
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA – A CONSTRUÇÃO DA
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO COTIDIANO
DA SALA DE AULA

Amanda Nunes Moreira1

RESUMO: A presente escrita apresenta uma discussão sobre a construção da
consciência história no ambiente escolar, de uma realidade de escola pública,
fundamentada nas concepções dos estudos sobre Educação Histórica. Foram
abordadas análises sobre Educação Histórica e Consciência Histórica, utilizando
como base teórica as escritas de Jörn Rüsen, assim como os estudados dos(as)
autores(as) - Luis Fernando Cerri, Maria Auxiliadora Schmidth, Marília Gago,
Marlene Cainelli, Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd, Marília Gago, Estevão Martins. Esses(as) estudiosos(as) questionam a utilidade que atribuímos para o ensino
de história em sala de aula, como esse está sendo realizado em nossas escolas, e
principalmente, se esse ocorre com o(a) aluno(a) enquanto protagonista de sua
construção da aprendizagem.
PALAVRAS- CHAVE: Educação Histórica, Consciência Histórica, didática da
História, experiência docente, ambiente escolar.

A EDUCAÇÃO HISTÓRICA E A CONSTRUÇÃO DA
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
O objetivo dessa escrita é realizar uma discussão teórica sobre a relação
da Educação Histórica e da Consciência Histórica enquanto bases para uma
pesquisa realizada no ambiente escolar. Para esse debate, foram analisadas es1 Professora da rede estadual do RS, Mestre em Ensino de História em Rede Nacional – PROFHISTÓRIA –
FURG. amanda.nunes.moreira@gmail.com
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tudos que interferem diretamente no processo de ensino/aprendizagem. Para
a concretização desse debate, foram utilizados como base teórica os estudos
do historiador alemão Jörn Rüsen, a historiadora portuguesa Isabel Barca –
em relação a base teórica e o desenvolvimento metodológico, assim como de
historiadores brasileiros Luis Fernando Cerri, Maria Auxiliadora Schmidth,
Marília Gago.
Para uma melhor discussão da escolha dessas reflexões, é relevante apresentar algumas questões da minha experiência enquanto professora. Em minha
trajetória como docente da educação básica pública, há 5 anos, percebo que o
ensino da disciplina de história em nossas escolas esteve afastada das discussões
acadêmicas sobre o tema educação e ensino durante um significativo período.
Para os(as) docentes do Ensino Fundamental e Médio, estudar a prática do
ensino e/ou didática da história longe das instituições de formação, ou seja, no
contexto real escolar, não despertava um expressivo interesse para as pesquisas
acadêmicas. Por experiência, posso afirmar que muitas vezes a formação teórica
nos cursos de licenciatura em história, no que condiz a didática da história,
por vezes se encontra distante da prática do ambiente escolar. A comunicação
entre a história e a educação permaneceu, por determinado tempo, silenciada;
não existia, e não se “enxergava” uma relação entre ambas. Como cita Isabel
Barca, “O passado era passado, devia ser cientificamente estudado dentro desses
grandes quadros; na gramática desta escola, não se permitia o estabelecimento
de relações entre passado e presente, ou de hipóteses dentro de um raciocínio
contrafactual, ou de projeções de futuro” (BARCA, 2011, p.3).
Esse passado distante, sem referenciais para o presente, acabou gerando,
o que se verifica com frequência, salvo algumas exceções, docentes de história
trabalhando no cotidiano escolar – sala de aula, o ensino do conteúdo pelo
conteúdo, fundamentado apenas no livro didático, preocupado em cumprir
prazos e “vencer” o currículo. Uma das grandes preocupações no ambiente
escolar é “dar” todo o conteúdo que está programado para cada segmento.
Na escola, no início de cada ano letivo, os(as) professores(as) são reunidos
por área para organizar os conteúdos que serão trabalhados no decorrer do
ano letivo. Esses conteúdos já se encontram pré-determinados no Projeto Político Pedagógico (P.P.P.) da escola, acredito que essa construção foi baseada
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, pois quando ingressei na escola essas
questões constavam no P.P.P.
Com base nas orientações do P.P.P., é organizado o plano de estudo de
cada segmento. Na prática, esses planos são os conteúdos que serão trabalha12
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dos com as turmas durante o ano letivo. Na reunião que acontece com os(as)
docentes das áreas afins, debatemos os conteúdos, assim como a organização
prática dos mesmos, que possuem relevância para serem estudados com os(as)
discentes a partir da realidade que a comunidade escolar apresenta. Não podemos esquecer que nessa organização o material que nos é ofertado, o livro
didático, possui uma organização a parte daquela que é debate entre os(as)
professores(as).
Ao longo do ano letivo, as escolas recebem uma planilha de livros de didáticos para serem escolhidos, bem como, exemplares de coleções que são oferecidas aos(às) docentes, pelas editoras, para análise do material. A escolha do
material, o preenchimento da planilha, não garante que a coleção selecionada
será a mesma que a escola receberá, às vezes recebemos outros materiais que
não são aqueles que optamos; sem mencionar o número de livros didáticos
que a escola recebe, por vezes, muito abaixo da quantidade de alunos(as) que
a escola possui.
Analisar e discutir a questão da relevância, ou não, dos livros didáticos é
algo imensurável, que não é a proposta desse trabalho, mas é algo que deve ser
avaliado com muito cuidado. Essa afirmação ocorre a partir da prática de alguns(mas) professores(as) em relação ao material didático. Esses(as) docentes
que utilizam o livro didático como condutor do caminho da educação, que
ainda são uma significativa porcentagem em nossas escolas, acabam ocultando dos(as) alunos(as), e dele próprio, o exercício e a experiência da reflexão,
interpretação e a possibilidade de significar o estudo de história para a vida
prática, isto é, dificultam a construção da consciência histórica de ambas as
partes.
Essa realidade pode ser considerada uma marca deixada pelo modelo
tradicional de formação acadêmica, no qual a História e a Educação ainda
não possuem um adequado diálogo, deixando inúmeras lacunas na formação
dos(as) educadores(as) que hoje encontram-se nas salas de aula. Trabalhar os
acontecimentos históricos na educação básica, sem reconhecer, ou dar-se conta, que o(a) aluno(a) também é partícipe e construtor dos processos históricos,
é negar a possibilidade de outros olhares, análises, interpretações acerca dos
fatos históricos. Pensando em um exemplo prático para nossos(as) educandos(as), estudar a civilização egípcia sem viabilizar o significado dos processos
históricos, relacionando passado, presente e futuro, e o conhecimento prévio
dos(as) mesmos(as) em relação ao conteúdo mencionado, torna-se uma aula
sem fundamentação histórica, e como já havia referido,o conteúdo pelo con13
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teúdo, apenas para “vencer” e cumprir planejamento escolar.
Os estudos no campo da Educação Histórica, enquanto área de investigação, proporcionam, tanto para o(a) professor(a) quanto para o(a) alunos(a),
uma nova oportunidade de aprendizagem, interpretação e entendimento em
relação aos fatos históricos que são trabalhados em sala de aula. O campo
de estudo da Educação Histórica permite ao(à) aluno(a) sentir-se pertencente e integrante dos movimentos históricos e construtores de seu próprio conhecimento. Nesse processo, o(a) professor (a) possui um relevante papel de
“condutor”, ou melhor, “mediador” do sistema de ensino/aprendizagem no
ambiente escolar.
O propósito da Educação Histórica, segundo Maria Auxiliadora Schmidt, é a investigação do processo da construção da consciência histórica dos(as)
alunos(as) no decorrer do desenvolvimento do seu processo de ensino/aprendizagem. Essa reflexão, para educadores(ras) e educandos(das), auxilia, principalmente para o segundo referido, em relação ao pertencimento de serem
agentes da história, e não apenas expectadores. Esse é um campo de pesquisa
recente no Brasil, sendo perceptível uma considerável resistência da própria
academia em relação a esse novo olhar, a novas interpretações em relação aos
acontecimentos históricos, que até então eram validados sem objeções. Essa
nova visão histórica tem-se desenvolvido com mais afinco principalmente na
Inglaterra e na Alemanha; nessa última com o estudioso Jörn Rüsen.
A nova perspectiva de pesquisa, o estudo do pensamento e da consciência
história, proporciona outro olhar sobre as “verdades” históricas que sempre
estiveram presentes nos discursos (escritos e orais) de instituições acadêmicas,
e em decorrência, também no cotidiano de nossas escolas. Essa nova experiência possibilita que a história, tradicionalmente trabalhada nas escolas e nos
livros didáticos, de dominantes e dominados, seja questionada com a possibilidade de uma reconstrução, de novos “vencedores” e novos “perdedores”.
O historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen em suas pesquisas, questiona
a utilidade que atribuímos para o ensino de história, como esse está sendo realizado em nossas escolas, e principalmente, se está acontecendo. Rüsen propõe
uma relação entre a história como ciência e o ensino de história que ocorre
na sala de aula; uma vez que ciência e ensino escolar permaneceram afastados
durante muito tempo no ambiente de formação de nossas academias.
A didática da história possui uma profunda relevância na construção do
sujeito aluno(a), tendo como um dos principais objetivos a formação da consciência histórica dos(as) estudantes; interpondo-se diretamente na formação
14
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desses sujeitos, ou seja, realiza a ligação entre a ciência e o ensino. Considerando a didática como o ponto inicial da transformação dos sujeitos, é oportuno
que os(as) professores(as) avaliem suas práticas em sala de aula e sejam capazes
de perceber o significado que a história possui no movimento e nas mudanças
sociais que são oportunizadas para os(às) alunos(as).
Para essa transformação, além da didática da história é essencial atentar
para o conceito de consciência histórica, correlacionando-o com questões da
própria didática, da educação e do contexto social em que cada sujeito pertence. O historiador Luis Fernando Cerri, argumenta sobre a didática e a
consciência histórica, realizando uma pertinente relação entre ambas:
O conceito de consciência histórica acaba por redimensionar a Didática da História,
porque pressupõe que todo ser humano conhece história e pratica algum tipo de atribuição de sentido ao tempo, sendo a ciência da história um deles, não o único modo
possível ou aceitável. Assim, ensinar história não pode ser transmitir algo da ciência
para o vulgo, mas um diálogo entre focos de produção de sentidos. (BAROM; CERRI,
2012, p.102).

Perceber o conceito de consciência história como parte da didática e,
consequentemente, da história, sem um olhar de julgamento, mas de novas
possibilidades, é de extrema relevância para a formação crítica de nossos(as)
alunos(as).
É significativo dissertar, a partir dos estudos de Rüsen e Cerri, que consciência histórica não é uma construção igual para todos, mas uma interpretação individual, da experiência humana no tempo - relacionando passado,
presente e futuro. Essa consciência encontra-se em constante transformação,
se permitido for, pois todos os sujeitos sofrem frequentes influências do meio
social em que vivem. Não podemos esquecer que a escola é um local de (trans)
formação e o(a) professor(a) uma “ferramenta” que auxilia para tal acontecimento.
Para Rüsen, a consciência histórica possui 4 tipos de classificação: tradicional, exemplar, genética e crítica.
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TABELA 1
QUATRO TIPOS DE CONSCIÊNCIA DA HISTÓRIA
TRADICIONAL

EXEMPLAR

CRÍTICA

GENÉTICA

Experiência do
tempo

Origem e repetição de um modelo cultural e de
vida obrigatória

Variedade de
casos representativos de regras
gerais de conduta
ou sistemas de
valores

Desvios problematizadores
dos modelos
culturais e de
vida atuais

Transformações dos
modelos culturais e de
vida alheios em outros
propósitos e aceitáveis

Formas
de significação
histórica

Permanência dos
modelos culturais
e de vida na mudança temporal

Regras atemporais
de vida social. Valores atemporais

Rupturas das
totalidades
temporais por
negação de sua
validade

Desenvolvimento nos
quais os modelos
culturais e de vida
mudam para manter
sua permanência

Orientação
da vida
exterior

Afirmação das
ordens preestabelecidas por acordo
ao redor de um
modelo de vida
comum e válido
para todos

Relação de situações particulares
com regularidades
que se atêm ao
passado e ao
futuro

Delimitação do
ponto de vista
próprio frente
às obrigações
preestabelecidas

Aceitação de distintos
pontos de vista em uma
perspectiva abrangente
do desenvolvimento
comum

Orientação
da vida
interior

Sistematização
dos modelos
culturais e de vida
por imitação –
role-playing

Relação de conceitos próprios a
regras e princípios
gerais.
Legitimação do
papel por generalização

Autoconfiança
na refutação
de obrigações
externas – role-playing

Mudança e transformação dos conceitos próprios como
condições necessárias
para a permanência e a
autoconfiança.
Equilíbrio de papéis
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Relação
com os
valores
morais

A moralidade
é um conceito
preestabelecido
de ordens obrigatórias; a validade
moral é inquestionável.
Estabilidade por
tradição

A moralidade é
a generalidade
da obrigação dos
valores e dos sistemas de valores

Ruptura do
poder moral
dos valores pela
negação de sua
validade

Temporalização da
moralidade.
As possibilidades de
um desenvolvimento
posterior se convertem
em uma condição de
moralidade

Relação
com o
raciocínio
moral

A razão subjacente aos valores é
um suposto efetivo que permite
o consenso sobre
questões morais

Argumentação
por generalização, referência
a regularidade e
princípios

Crítica dos
valores e da
ideologia como
estratégia do
discurso moral

A mudança temporal
se converte em um
elemento decisivo para
a validade dos valores
morais

(Rüsen, 2011, p. 63)

A tabela nos apresenta os 4 tipos de consciência histórica, bem como os
“espaços” em que os mesmos perpassam na formação do sujeito: experiência
do tempo, formas de significação histórica, orientação da vida exterior, orientação da vida interior, relação com os valores morais, relação com o raciocínio
moral. A presente explicação nos mostra que todos esses “espaços” auxiliam
na formação do sujeito – subjetividade e objetividade; esses espaços foram observados no decorrer da realização da análise dos questionamentos realizados
na presente pesquisa.
Essa (trans)formação do sujeito no ambiente escolar, ou seja, a construção da consciência histórica, só é possível no momento em que o(a) professor(a) compreende como a mesma ocorre, principalmente o significado que
possui para o entendimento dos desafios que a história proporciona para a
formação de um sujeito crítico-reflexivo. Como Cerri afirma a essa questão
onde “O desafio que se apresenta ao ensino de história é o tornar consciente
o passado enquanto tal, capaz de efetivamente orientar em direção ao agir
futuro” (CERRI, 2012, p.4).
Para que esse passado torne-se significativo para a vida prática do aluno,
é necessário desconstruir tradições confinadas a (pré)conceitos naturalizados
pela sociedade, ou seja, aquilo que até então era entendida como verdadeira,
única e inquestionável. A fim de um melhor entendimento sobre essa questão,
é necessário relacionar o que Rüsen (2001) orienta enquanto matriz da apren17
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dizagem histórica onde relaciona três competências da consciência histórica:
experiência, interpretação e orientação.
Rüsen ainda descreve que a consciência histórica é algo “nato” do ser
humano,
[...] dada necessariamente junto com a intencionalidade da vida prática dos
homens. A consciência histórica enraíza-se, pois, na historicidade intrínseca
à própria vida humana prática. Essa historicidade consiste no fato de que os
homens, no diálogo com a natureza, com os demais homens e consigo mesmos (RÜSEN, 2001, p.78).

Todos os sujeitos possuem consciência histórica com base em sua experiência no tempo. As primeiras formações dessa consciência ocorrem no meio
em que esses vivem, por intermédio da experiência com o outro – fatos marcantes, e com o meio. Com isso, o(a) historiador(a) reitera as competências já
citadas – experiência, interpretação, orientação - interpretar as experiências do
passado, estando no presente, e assim orientar-se para o futuro.
Em relação a esse debate, a historiadora Maria Auxiliadora Schmidt
(2008) disserta que
[...] 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) (SCHMIDT, 2008, p.82).

Aprender história proporciona ao sujeito desenvolver sua competência
em orientar-se, localizar-se no tempo, e assim construir e interpretar os fatos
históricos do passado para o entendimento do presente. Como cita Schmidt,
é um movimento duplo: subjetivo e objetivo; mas para que os dois momentos
ocorram, o sujeito deve se permitir a experiência da aprendizagem e da experimentação.
O objetivo das relações entre a ciência da história e o ensino da didática,
é proporcionar o desenvolvimento do ensino/aprendizagem dos fatos ocorridos tendo como base a experiência da vivência cotidiana. É a capacidade de
relacionar o passado e o presente, para ser possível uma projeção para o futuro. A escola é o espaço para essa construção de conhecimentos, e para auxiliar
o(a) estudante a sentir-se pertencente a história como um sujeito atuante nos
acontecimentos.
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Para Rüsen (2011) a consciência história ocorre ao longo de duas formas
de experiências: pelo meio social e pela escola. No social as experiências são
acumuladas com o tempo, no decorrer da convivência com a família, pessoas de
seu cotidiano e suas experiências vividas, pois “Essas experiências emolduram
as tradições, as memórias, os valores, as crenças, as opiniões, os hábitos que se
acumulam e nos quais se formam, se forjam os agentes, desde pequeninos – a
começar pela linguagem e pelo convívio familiar” (RÜSEN, 2011, p. 9).
Analisando essa afirmação de Rüsen, a família e o meio social são compreendidos como a primeira “fase” da construção da consciência histórica de
um sujeito.
A segunda forma de experiência, ou seja, a escola, contribui para essa
formação através do seu meio (contexto e cultura escolar) e da socialização
entre os(as) discentes. Desta maneira, os(as) alunos(as) não chegam a escola
como uma “folha em branco”, eles possuem uma “bagagem” de experiências,
consciências e particularidades que necessitam ser consideradas.
Segundo Rüsen (2001, p. 78) a consciência histórica é algo universalmente humano, portanto, possuímos essa condição. O que difere um sujeito do outro é a sua capacidade de compreensão, de permitir desconstruir e
reconstruir novas interpretações e aprendizagens das experiências vividas.
Como menciona o historiador Estevão Martins (2014), ninguém nasce em
um mundo sem História, sendo assim, todos construímos e somos construídos pela História.
Prosseguindo sobre essa concepção de consciência histórica, Schmidt
ventila que
[...] a consciência histórica é o local em que o passado é levado a falar e este só
vem a falar quando questionado; e a questão que o faz falar origina-se da carência de
orientação na vida prática atual, diante das suas experiências no tempo. Trata-se de
uma lembrança interpretativa que faz presente o passado, no aqui e agora. (SCHMIDT,
2008, p.85)

Essa citação de Schmidt esclarece, ainda mais, a relação que os sujeitos
devem possuir com a experiência do e no tempo. Sem as carências do passado,
analisadas no presente, a orientação para a vida prática permanece um tanto
quanto comprometida em relação aos significados que essas conexões podem
proporcionar.
O desenvolvimento da consciência ocorre através do processo de aprendizagem entre experiência, interpretação e orientação. Esse processo acontece
por meio de: interferências externas, dos meios sociais e escolares, e das ex19
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periências subjetivas que construímos/escolhemos, para a formação da nossa
identidade. Rüsen nos apresenta essa relação da seguinte maneira:
A atividade da consciência histórica pode ser considerada como aprendizado histórico
quando produza ampliação da experiência do passado humano, aumento da competência para a interpretação histórica dessa experiência e reforço da capacidade de inserir
e utilizar interpretações históricas no quadro de orientação da vida prática. (RÜSEN,
2007, p. 110).

Este saber histórico deve orientar para a vida prática, fazer sentido e possibilitar significado, e não para a memorização de um fato que será cobrado
em uma avaliação.
Como descreve Schmidt e Cainelli
[...] a história precisa ser conhecida e interpretada, tendo como base as evidências do
passado e o desenvolvimento da ciência e de suas técnicas. Neste sentido, a Educação
Histórica atribui uma utilidade e um sentido social ao conhecimento histórico, como
por exemplo, a formação da consciência histórica (SCHMIDT, CAINELLI, 2012, p.513).

A citação afirma a citação que é necessário que a história seja conhecida e interpretada, e não utilizada como uma simples informação transferida
aos(às) alunos(as). Nesse sentido a Educação Histórica nos oferece o conhecimento histórico enquanto possibilidade de (trans)formação cognitiva e social.
O propósito da história, conforme Rüsen (2007), deve ser orientar para
a vida prática, fazer com que os(as) alunos(as) a percebam como uma possibilidade norteadora de suas escolhas, entendimentos e ações. O estudioso
defende que estudar a história do passado, no presente, deve ter um sentido,
um significado para tornar-se uma experiência, uma “aquisição” do conhecimento.
Quando essa consciência histórica acontece, podemos percebê-la através
das narrativas realizadas pelos(as) estudantes. Sobre narrativas, Schmidt aborda que “A narrativa, portanto, não é um fim por si só, mas a sua finalidade é
contribuir para gerar compreensão sobre o passado, ativando o pensamento
de quem aprende. Desta forma, ela precisa ser explorada em aulas de História,
pois narrar significa contar e recontar histórias” (SCHMIDT, 2008, p.87).
Ou seja, narrar é produzir sentido para o conhecimento adquirido, é
demonstrar o entendimento do processo através da explicação. Através das
narrativas estamos exercitando, e explorando, as conexões entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos adquiridos, tendo como base o tempo,
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A narrativa pode ser entendida como a “materialidade” da consciência
histórica, através da qual o sujeito expressa o seu entendimento, ou não, do
processo de ensino/aprendizagem. Sobre a relação entre narrativa e sala de
aula, a historiadora Rosi Terezinha Ferrarini Gevaerd relata que
narrar histórias em aulas de História é uma forma de relatar o passado e, consequentemente, interpretar este passado e, por isso, as narrativas são um componente significativo do pensamento histórico e uma ferramenta central no ensino e na aprendizagem
em história, podendo ser considerada como fundamental nessas aulas (GEVAERD,
2009, p.143).

O uso da narrativa nas aulas de história, colocada por Gevaerd, auxilia
o(a) aluno(a) a demonstrar se o processo de aprendizagem ocorreu, bem como
o(a) professor(ra) a perceber se a didática aplicada em sala de aula está de acordo com as necessidades, e carências, demonstradas pela turma.
O exercício de narrar algo nos permite demonstrar, expressar, o conhecimento apreendido sobre determinado fato. A história é estudada, e torna-se
referência para seus sujeitos sociais a partir dessas narrativas, por tanto, como
disserta a historiadora Marília Gago “O passado humano é expresso em História, de forma narrativa. Por isto, é relevante que na aula de História se dê
atenção aos usos da narrativa” (GAGO, 2009, p. 178). O uso de narrativas
em aulas de história não é uma atividade muito comum, ainda são poucos(as)
docentes que utilizam o exercício do narrar, pelos(as) discentes, como uma
maneira de perceber se ocorreu aprendizagem, tal como de avaliar a sua ação
enquanto formador de sujeitos.
Nesse sentido, abordar novas possibilidades para nossos(as) alunos(as),
orientando-os(as) para outros “olhares” e “caminhos”, faz parte da prática
dos(as)professores(as). Deste modo, o presente trabalho propõem integrar-se
nessa “caminhada” de transformação, demonstrando a relevância do estudo/
análise da (re)construção da consciência histórica dos(as) educandos(as) e suas
compreensões acerca do sujeito feminino durante a Revolução Russa. Alicerçado em conceitos da ciência da História, a disciplina de história que se construiu no ambiente escolar como um ensino conteudista, cronológico, estático
e maçante, passa a ter uma nova (re)leitura. O questionamento mais frequente
que um(a) docente de história escuta no cotidiano da sala de aula é: “Estudar
essa história vai ajudar o quê na minha vida? Isso já aconteceu há tanto tempo, não interessa mais para a nossa vida hoje”. Essa pergunta deixa claro que,
nesse contexto, estudar o passado não faz nenhum sentido para a experiência
de vida desses(as) alunos(as), tão pouco do(a) professor(ra), no presente.
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Atribuir sentido e significado para o estudo histórico, principalmente na
educação básica, é de grande relevância para a construção dos(as) nossos(as)
alunos(as) enquanto sujeitos. Para esse significado, atingir os(as) discentes,
é indispensável que o(a) docente tenha consciência do sentido que os fatos
históricos representam, para que assim seja possível proporcionar significado
as experiências sociais do presente, e deste modo a construção da consciência
histórica dos(as) alunos(as).
Para compreender a relevância que a consciência histórica possui em nossa formação, é necessário perceber como a mesma acontece a partir dos princípios da ciência da história. Para Rüsen todos os sujeitos são possuidores de
consciência histórica, alguns permitem o desenvolvimento da mesma e outros
não; logo “a consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou
não – ela é algo universalmente humano, dada necessariamente junto com a
intencionalidade da vida prática dos homens” (RÜSEN, 2010, p. 78).
Rüsen descreve, de maneira muito clara, o processo pela qual essa construção acontece, ou seja, ela inicia pela “carência humana de orientação do
agir e do sofrer os efeitos das ações do tempo” (RÜSEN, 2010, p. 30). Essa
carência auxilia na constituição dos fundamentos da ciência da história. Esse
interesse que os sujeitos possuem de “orientar-se no tempo, de assenhoriar-se
do passado” (RÜSEN, 2010, p. 30), através do conhecimento no presente, é
o ponto de partida do pensamento histórico. A partir dessas carências o passado aparecerá, e terá significado, enquanto história para os sujeitos, ou seja,
ensinar história depende da percepção de quais carências de orientação meus
alunos(as) necessitam.
A consciência histórica, como disserta Rüsen (2010, p.58) é a relação do
sujeito com o seu tempo – experiência e intenção; relação entre experiência
do tempo e intenção no tempo que ocorrem no processo da vida humana. No
percurso desse desenvolvimento, a lembrança “é transposta para o processo
de tornar presente o passado mediante o movimento da narrativa” (RÜSEN,
2010, p. 63). É essa narrativa que torna o passado presente, sendo que esse
passado só se torna presente quando interpretado, narrado.
Rüsen e os demais estudiosos da Educação Histórica – Luís Fernando
Cerri, Maria Auxiliadora Schmidt, Estevão Martins, Marlene Cainelli, Marília Gago - evidenciam a relevância que esse estudo, no cotidiano de nossas
escolas, auxiliam no processo de desenvolvimento do ensino/aprendizagem
dos(as) alunos(as) em relação ao significado que os fatos históricos possuem
em nosso cotidiano.
22

E D U C A Ç Ã O H IST ÓR IC A : T R A J E T ÓR IA S D E P ES Q U I S A S

Para que essa (trans)formação aconteça, é necessário reavaliar, reorganizar, (des)construir uma formação, ainda tradicional, dos(as) docentes pelas
instituições acadêmicas. Luis Fernando Cerri disserta, com muita propriedade, sobre essa questão quando coloca que
[...] é necessário que nos detenhamos no papel reflexivo que deve ter a discussão
sobre a prática de ensino: o que é ensinado, o que poderia e deveria ser ensinado? O
resultado desse ver e desse avaliar constitui o papel normativo da prática de ensino, ou
seja, o estabelecimento do que, perante o real e o ideal, efetivamente deve ser ensinado
para que possamos alcançar a melhor relação possível entre a prática que forma a
consciência histórica e os princípios para a ação na história que beneficiem a maioria
da sociedade brasileira. (CERRI, 1999, p. 141, grifos do artigo)

Essa reflexão nos desafia a questionar de que maneira esse ensino está,
ou não, acontecendo nas escolas, a partir do entendimento de cada professor(a) de história sobre o desenvolvimento da consciência histórica em cada
aluno(a).
Intervir nesse processo, despertando em nossos(as) educandos(as) os significados dos fatos históricos estudados, constituindo assim um pensamento,
uma consciência sobre os mesmos, é de grande relevância para a formação de
um cidadão mais crítico-reflexivo, construtor do seu próprio saber e de significar o passado no presente. Possibilitar essa relação, entre passado e presente,
pensando em uma projeção para o futuro é essencial para a formação dos sujeitos sociais. Como articula Cerri, o ensino de história possui como objetivo
recompor o passado, formando assim
A consciência histórica de uma sociedade, determina-se a identidade comum, constitui-se o povo, sua maneira de encarar a si próprio e aos outros. Portanto, em última
instância, a ação das pessoas no processo histórico, prática por excelência, é fortemente influenciada pela prática de ensino de história (CERRI, 1999, p. 140).

O espaço para essa (trans)formação, desconstrução e reconstrução é o contexto escolar. É por intermédio dele que o ensino de história, a aquisição do conhecimento e o desenvolvimento da consciência histórica podem de fato existir.
CONTEÚDOS DE SEGUNDA ORDEM: UMA OUTRA
CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM
Fazer escolhas significa realizar seleção, ou seja, algo será descartado para
que outro seja utilizado, tendo assim mais relevância. Enquanto educado23
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res(ras), inúmeras são as escolhas que devemos realizar. Analisando essa reflexão sobre escolhas, preferências e decisões, estamos nos referindo as seleções que realizamos em nossas práticas de docentes, independente da área de
atuação. Que a História é construída de imensuráveis fatos, movimentos e
descobertas, já entendemos; mas por vezes o(a) professor(a) não se apropria
do seu direito de escolha para realivar, reconstruir e ressignificar os próprios
entendimentos e concepções para a realização da sua prática.
Os conteúdos trabalhados em sala de aula acabam sendo organizados,
pensados e oferecidos pelos livros didáticos, que são distribuídos nas escolas
públicas. A organização desse material acaba por seguir um modelo e escolhas
históricas que é necessário ser questionado, principalmente em relação a quem
o organiza e qual o objetivo final desse material. Neste caso, refletindo sobre
os livros didáticos de história, o conteúdo dos fatos históricos – narrativas e
imagens, ainda possuem uma forte tendência a uma historicidade tradicional,
presa a vencedores e perdedores.
Em seu artigo intitulado “A construção do código disciplinar da história: Professores produzindo manuais de didática e metodologia do ensino no
Brasil (1960-1970)”, a historia Maria Auxiliadora Schmidt, realiza uma significa discussão sobre as questões relacionadas aos manuais didáticos. Schmidt
disserta que
[...] o conteúdo destes manuais pode ser apreendido como um conjunto de saberes
destinados a uma introdução formal apara o ensino de História nas escolas Fundamental e Média, exercendo a função de mediação entre a História como disciplina
acadêmica e os modos de ensinar o conhecimento histórico na sala de aula (SCHMITD,
2006, p. 2-3).

Esses saberes para uma introdução formal deve ser observado pelos(as)
educadores(ras) que utilizam esse material como um livro “sagrado” da história.
A historiadora Schmidt (2006) também articula sobre o livro didático ser
uma espécie de materialização das diversas áreas do conhecimento. Essa materialização está inserida na cultura escolar, ao mesmo que é construída, pensada
e organizada fora dos muros da escola, por vezes sendo construída por sujeitos
que não fazem mais parte do espaço escolar, ou pior, por sujeitos que nunca
fizeram parte desse espaço. Dessa maneira, se torna possível afirmar que o
material didático foi transformado em um produto para um determinado
mercado – a escola.
Seguindo essa discussão, Schmidt articula sobre o “código disciplinar”,
conceituado pelo autor Fernandez Cuesta, como um código que se torna uma
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norma para o ensino de história. Essa norma é uma padronização de determinados conteúdos de história enquanto únicos e significativos para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem de nossos(as) alunos(as). Esse
nivelamento de conhecimento, não autoriza a dúvida, que a reflexão aconteça;
pois refletir permite espaço para o questionamento, e esse não é necessário
para uma visão histórica tradicional.
O conceito do “código disciplinar” se move em um caminho, completamente, contrário a proposta da Educação Histórica e da construção da Consciência Histórica em sala de aula. Se o material didático possui a “verdade”
sobre os fatos históricos, os conhecimentos prévios, a (re)construção dos saberes, não se fazem necessários no ambiente escolar. O trabalho é apenas abrir o
livro didático e ler as informações que se apresentam como únicas e verídicas.
Esse caminho, perigoso, que os manuais didáticos nos apresentam, deve
fazer com os(as) docentes reavaliem suas práticas de ensino, bem como suas
concepções acerca da própria consciência histórica. É necessário considerar as
carências de orientação dos(as) alunos(as) e as próprias carências na qualidade
de professor(ra). Essas reflexões não estão afirmando que os livros didáticos
sejam descartáveis, mas que esse deve ser utilizado com uma significativa cautela, principalmente verificar a maneira que os mesmos estão sendo utilizados
no ambiente escolar.
O objetivo não propõe discutir e avaliar os materiais didáticos, assim
como os conteúdos que são abordados, mas é relevante examinar de que maneira os mesmos estão sendo abordados no material, visando uma possível
transformação de alguns materiais de auxílio didático. É nesse sentido que o
livro didático deve ser adotado, como um auxílio para o(a) educador(ra), e
não o único caminho a ser seguido.
Essa conversa inicial nos remete a uma questão fundamental para as aulas de históricas: como os(as) professores(as) estão trabalhando os conteúdos
históricos? Estão sendo realizados questionamentos sobre os mesmos? De que
maneira os fatos estão sendo trabalhados, e se estão, com os(as) alunos(as)? A
dúvida está sendo permitida? Esses questionamentos precisam ser considerados na avaliação do(a) professor(ra) com relação a sua prática.
A educação histórica vem auxiliar na reflexão desses questionamentos.
Enxergar o(a) aluno(a) como um ser integral, reflexivo e construtor de seus
conhecimentos é de grande relevância para ser possível a construção da consciência histórica dos sujeitos em formação. Marlene Cainelli (2012) disserta
sobre essa reflexão, onde a consciência, o pensamento histórico deve ser en25
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tendido como ponto de partida para o processo de aprendizagem da história.
Schmidt também relata a relevância dessa questão, onde
Aprender é um processo dinâmico, no qual a pessoa que aprende muda porque algo é
obtido, algo é adquirido, num insight, habilidade, ou 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 (SCHMIDT, 2009, p.33).

Nesse processo de aprendizagem, a prática do(a) professor(ra) em relação aos conteúdos deve ser modificada. Ensinar história a partir desse outro
caminho, requer dos(as) educadores(ras) resignificar, ou até mesmo, alterar o
sentido e maneira da prática, da didática em relação aos conteúdos trabalhados em sala de aula.
Como já fora citado anteriormente, é necessário pensar que esses conteúdos programáticos fazem parte de currículos e livros didáticos que são escolhidos e definidos por alguns espaços/organizações que possuem considerável
poder em relação a seleção dos mesmos. Assim, definir o que a disciplina de
história “deve” ensinar nas escolas públicas, faz parte de um processo de escolha, seleção e significativo poder. Como argumenta Cainelli, “o que se ensina
na disciplina de história caracteriza-se antes de tudo por disputas em torno
da memória e constituição da nação e de seus sujeitos” (CAINELLI, 2012,
p. 165).
Analisando essa discussão, os estudos referentes à educação histórica nos
auxiliam a perceber o processo de escolha dos conteúdos com outro olhar,
perspectivando outros caminhos e intenções. A educação histórica propõe o
estudo de diversas fontes para que o conhecimento seja realizado e, consequentemente, a formação do pensamento e da consciência histórica possam,
de fato, serem construídos nos(as) educadores(as) e nos(as) alunos(as).
Para que esse movimento ocorra de fato, a Educação Histórica apresenta
dois conceitos para o ensino de história: conceito substantivo e o conceito de
segunda ordem. Conceito substantivo se refere aos conhecidos conteúdos de
história, a narrativa dos livros didáticos e da própria historiografia – Revolução Francesa, Revolta da Vacina, Revolução Farroupilha etc. Os conceitos
de segunda ordem é aquilo que depreende do conteúdo, o que eu entendo
do mesmo, ou seja, é a construção do conhecimento “prático”– democracia,
cidadania, participação popular, papel da elite etc.
O diálogo entre esses dois conceitos é relevante para a construção da
consciência histórica dos(as) alunos(as), e educadores(as). Essa relação faz
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com que ocorra uma práxis do conhecimento, um “choque” de ideias, sendo
de grande valia para o significado dos conteúdos.
Percebemos que trabalhar os conceitos de segunda ordem em sala de
aula, é fundamental, uma vez que o mesmo se refere a natureza da história e
assim estabelece uma relação entre explicação, interpretação e compreensão
dos conteúdos estudados. O(A) docente deve considerar esse “caminho” no
momento da aprendizagem para se seja possível um “diálogo” com os conhecimentos históricos, proporcionando sentido aos conceitos substantivos.
Considerar os conceitos de segunda ordem auxilia no desenvolvimento
do pensamento histórico, onde esse é evidenciado na maneira com que os
sujeitos entendem e signifiquem o conhecimento histórico. Como Cainelli
(2012) reforça, devemos instigar que os(as) alunos(as) elaborem hipóteses sobre os conteúdos e construam narrativas (orais e escritas) em relação aos fatos
estudados.
Esse movimento facilita a construção do pensamento histórico, permitindo que o sujeito em construção seja capaz de desenvolver um raciocínio
elaborado no momento das aprendizagens significativas, relacionando com as
vivências e os conhecimentos prévios. Cainelli sintetiza, com muita propriedade, essa proposta,
O desenvolvimento do pensamento histórico se articularia com o modo de pensar de
cada criança a partir daquilo que lhe é significativo, distinguindo as questões históricas
a partir do momento em que faz inferências e diferencia a História disciplina das outras
maneiras de representar o passado, sejam elas espontâneas ou não (CAINELLI, 2012,
p. 177).

O debate e a compreensão dessas reflexões são indispensáveis para a formação do(a) educador(a), para que seja possível um novo caminho, e novas
práticas, para a formação de nossos(as) alunos(as) em relação aos conhecimentos históricos. É necessário, e poderia reconhecer como urgente, que
nossos(as) educadores(as) percebessem esse “novo” caminho para a formação
dos(as) alunos(as) enquanto sujeitos reflexivos. A “tradicional” aula de história, onde docente fala e discentes escutam, não pode mais existir em nossos
ambientes escolares; precisamos fazer com os(as) estudantes construam suas
consciências históricas, do processo, completo, de ensino/aprendizagem.
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA: O
DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA EM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NA ESCOLA CAIC-FURG NA CIDADE
DO RIO GRANDE/RS

Keli Avila dos Santos1

RESUMO: A pesquisa visa analisar o processo de aprendizagem histórica de alunos da Educação Infantil da Escola cidade do Rio Grande (CAIC), localizada em
uma região periférica do Município do Rio Grande. Esta pesquisa tem o objetivo
de perceber como se desenvolve a educação histórica e a capacidade de pensar historicamente em crianças de 5 a 6 anos de idade. Esse tema foi selecionado devido
ao interesse de procurar entender como esse processo de ensino aprendizagem se
constitui, e a partir de quais procedimentos ele pode ser desenvolvido e aperfeiçoado. Para a realização da pesquisa, nosso estudo foi desenvolvido com o intuito
de compreender os processos pelos quais as crianças compreendem a história da
cidade em que vivem e como a relacionam com a sua vida prática. Pensando
desta forma, foi formulada a seguinte pergunta: Como é possível desenvolver a
consciência histórica e a aprendizagem histórica em crianças da educação infantil?
PALAVRAS-CHAVE: Educação Histórica; Consciência Histórica; Ensino; Sujeito Histórico; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho, com base na teoria de Jörn Rüsen (2001), se caracteriza como um conjunto de pesquisas empíricas orientadas pela teoria da
1 Mestre em Educação- PPGEdu- FURG. E-mail: keli.avila@hotmail.com.
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Educação Histórica e tem por objetivo discutir o desenvolvimento da consciência histórica em crianças da Educação Infantil do nível II. O trabalho foi
realizado a partir de uma proposta de pesquisa da professora Marlene Cainelli, publicado no artigo “A construção do Pensamento Histórico em aulas
de História no ensino fundamental”. A proposta da autora foi adaptada em
nosso trabalho para a área da Educação Infantil e assim, optou-se pela ação
de Educação Histórica que se propõe a ser: “(...) Uma pesquisa empírica que
busca, além da observação de campo, a interferência no processo de ensino
aprendizagem” (CAINELLI, 2008, p. 97).
Este trabalho se propõe a entender como os alunos da Educação Infantil
desenvolvem suas aprendizagens históricas a respeito de temas relacionados a
cidade onde vivem e também a questões de cidadania, identidade e formação
do sujeito histórico participativo com o meio. As fontes analisadas ao longo
do processo de formação do sujeito histórico foram os desenhos feitos pelos
alunos, imagens e vídeos, relacionados à história da cidade do Rio Grande e
foram realizados a partir das descobertas os alunos, para que eles pudessem se
perceber como sujeitos históricos.
A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Integral a Criança e ao
Adolescente Cidade do Rio Grande CAIC/FURG, o qual está localizado dentro da propriedade da Universidade Federal do Rio Grande FURG. O CAIC/
FURG é uma instituição de caráter sociocultural e educativa vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura- PROEXC que atende crianças, jovens e adultos, dos bairros do entorno do Campus Carreiros da Universidade Federal do
Rio Grande –FURG.
O ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Pouco se fala em ensinar História para crianças da Educação Infantil,
porém, o próprio Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
menciona que é muito importante formar a consciência pessoal e social da
criança, visando contribuir para que se realize nas instituições, a socialização
das crianças nesta etapa educacional, “em ambientes que propiciem o acesso e
a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social e cultural”.
(Referencial Curricular Nacional, 1998, p.7). Ou seja, além de se estimular
todas as habilidades necessárias que uma criança nesta faixa etária precisa desenvolver, os professores devem auxiliar os pequenos a se reconhecerem como
sujeitos participantes do meio em que estão inseridos. Sobre isso:
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Desde os primeiros anos, as crianças têm certa consciência do ‘passado’, por meio de
ilustrações de estórias tradicionais e rimas, fotografias de família, prédios antigos e,
mais tarde, por meio de filmes, televisão, locais de patrimônio e lugares de memória.
Mas, para começarem a entender o passado, as crianças devem aprender desde o
começo, a fazer perguntas e aprender como respondê-las. (COOPER, 2012, p.17).

Desta forma, desenvolvemos algumas atividades que possibilitassem as
crianças conhecer o patrimônio histórico da cidade do Rio Grande, tais como:
o Centro Histórico da cidade e a Praia do Cassino, lugares ricos em conhecimento, e que possuem muita história para contar. Sendo assim, os pequenos
foram instigados a fazer perguntas e também a respondê-las, pois o professor/
pesquisador neste processo se limitou a apenas a intervir/mediar o conhecimento, possibilitando com isso uma maior participação das crianças entre elas
e com o professor.
A TEORIA
Para desenvolver esta pesquisa utilizamos a consciência histórica, a qual,
parte do princípio de que existe uma consciência histórica e que esta é “a suma
das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua experiência
de evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de tal forma que possam
orientar intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RÜSEN, 2001, p.
57). Ao decidirmos o tema, nosso objetivo se constituía em mediar o desenvolvimento da Consciência Histórica que as crianças já possuem, para que a
partir daí, pudéssemos constituir no aluno um aprendizado histórico, com o
objetivo de relacioná-lo a História da Cidade do Rio Grande, pois através das
imagens antigas, dos prédios históricos e das narrativas dos próprios professores e familiares, almejávamos que este conhecimento apreendido não fosse
superficial, mas que fizesse sentido na vida prática dessas crianças.
Segundo Rüsen, “São as situações genéricas e elementares da vida prática
dos homens (experiências e interpretações do tempo) que constituem o que
conhecemos como consciência histórica” (RÜSEN, 2001, p. 54), ou seja, a
consciência histórica está presente em todos os indivíduos e sua origem ocorre
através das ações, relações individuais e coletivas destes sujeitos na sociedade,
portanto a consciência histórica passa a ser reconhecida porque estes sujeitos
relacionam-se com o tempo, seja ele passado, presente ou futuro. Desse modo:
A consciência histórica não é meta, mas uma das condições da existência do pensamento: não está restrita a um período da história, as regiões do planeta, a classes
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sociais ou a indivíduos mais ou menos preparados para a reflexão histórica ou social
[...]. Nesse sentido a consciência histórica pode ser entendida como uma característica
constante dos grupos humanos, por maiores que sejam as suas diferenças culturais
(CERRI, 2011, p. 27-28).

Ou seja, de acordo com o grupo em que o indivíduo está inserido, ele irá
desenvolver algumas habilidades que talvez outros indivíduos em outras comunidades nunca venham a desenvolver. Desta forma, a consciência histórica
das pessoas está relacionada, a maneira como elas vivem, como se alimentam,
se relacionam e interagem na comunidade. Para Rusen (2001), quando os
indivíduos reconhecem seu espaço, sua história- precisam entender o passado
para que possam interpretar o presente e perspectivar o futuro. Para o autor,
homem é produtor de história e ao mesmo tempo é seu maior consumidor e
admirador.
Sendo assim, o pensamento humano antes de ser cultural ou opcional,
é absolutamente natural, e esse pensamento é compartilhado por todos os
homens, não importando qual sua classe social, cultural etc. Todos nós possuímos consciência histórica, necessitando deste modo, desenvolvê-la para que
a aprendizagem histórica tenha um sentido prático em nossas vidas. Heller
e Rüsen acreditam que pensar historicamente antes de qualquer coisa é uma
manifestação cotidiana e inerente aos humanos. Mas, para que a consciência histórica seja desenvolvida, é preciso que o indivíduo conviva em grupo,
para que assim, ele possa tomar como “referência os demais, de modo que a
percepção e a significação do tempo só podem ser coletivas” (CERRI, 2011,
p. 31). Para Heller: “A historicidade de um único homem implica a historicidade de todo o gênero humano. O plural é anterior ao singular” (HELLER,
1993, p. 15). Nesse sentido, os homens aprendem uns com os outros, constroem e reconstroem saberes acumulados com a humanidade, aprendem a
viver e a conviver em sociedade de acordo com as regras que lhe são impostas
e vigiadas pelos demais, por isso, desenvolver o pensar historicamente se torna
tão importante, pois é através deste pensamento que o homem aprende e ensina os seres humanos a conduzirem suas aprendizagens práticas em sociedade.
Ainda, segundo Rüsen, sabemos que a consciência histórica pode ser
percebida principalmente na identidade coletiva, ou seja, tudo aquilo que
possamos dizer “nós”. Dessa consciência fazem parte todos os objetos, ideias,
imagens, escritos, enfim, tudo aquilo que possua algum tipo de valor ou significado para aquela comunidade em questão. Para compreender melhor o
desenvolvimento do sentido de pertença destas crianças sobre o tema abor35
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dado, optou-se por trabalhar com a Educação Histórica, conceito este, que
propõe avaliar os pensamentos históricos, que serão transmitidos através das
narrativas. Desta forma, pode-se dizer que a educação histórica e a consciência
histórica se entrelaçam, pois é a partir da consciência histórica que o aluno
vai produzir os discursos, e este processo Schmidt, 2009, p.27) chama de
literacia, “(...) porque é somente a partir desta que o conhecimento se torna
consciente, ou autoconhecimento e o sujeito aumenta sua capacidade de ver
o passado como histórico e não somente como passado prático ou morto”.
Literacia seria o resultado da compreensão que o aluno teve sobre o tema
abordado, que no caso será expresso através da narrativa.
Na narrativa, o sujeito interpreta a si e ao mundo. Ao produzir a mesma,
seja em forma de texto escrito, de desenho, ou da própria fala, ela possibilita
que o sujeito sistematize os saberes, e esse processo cognitivo passa a ser algo
prático, capaz de ser usado em sua vida cotidiana. As competências e habilidades que os saberes promovem a partir da sistematização faz com que estes
indivíduos interpretem melhor o mundo em que vivem. Não podemos esquecer que as pessoas são subjetivas, cada sujeito interpreta a si, dentro do seu
mundo. Na aprendizagem histórica, o indivíduo vai interpretar os conhecimentos de forma diferente, cada um dará o seu significado, pois a capacidade
de racionalizar é humana, mas a cognição histórica é construída.
Por isso, a narrativa é tão importante neste processo de construção do
pensar historicamente, pois, é ela que auxilia na organização dos saberes e
na sistematização destes saberes que são aprendidos e interpretados de forma
subjetiva pelos sujeitos. Pois, quando eu narro, eu me posiciono frente aquele
saber, reinterpreto a partir do meu ponto, da onde eu estou, e o meu aluno,
a partir de mim também irá interpretar frente à onde ele está. E existe certo
ou errado? Não. Não existe, porque somos sujeitos subjetivos. Portanto, por
meio da narrativa, o sujeito constrói toda uma lógica de espaço/tempo, continuidade e ruptura. Segundo Rüsen, “Narrar a partir do tempo faz sentido na
medida em que a sequência temporal dos acontecimentos é situada no contexto próprio a esses acontecimentos”. (RÜSEN, 2001, p. 154). Desta forma
“a reconstituição mental da mudança temporal atribui a este significado para
a compreensão e para a interpretação dos processos de evolução no tempo, no
qual vivem os sujeitos da narrativa ou, dito de outra forma, no qual o próprio
processo comunicativo da narrativa se dá” (RÜSEN, 2001, p. 154).
E afirma o autor que quando as narrativas de interpretação de si e do
mundo ocorrem, adquirem um contexto de início, meio e fim e “são conside36
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radas como tendo ocorrido realmente no passado”, pois “narrar é uma prática
cultural de interpretação do tempo antropologicamente universal” (RÜSEN,
2012, p.149), e por isso ela é tão importante para a construção da história.
Dentre os principais motivos pelos quais nos propomos a pesquisar este tema,
o principal seria analisar como os alunos desenvolvem suas aprendizagens históricas sobre questões relacionadas à cidade do Rio Grande.
A METODOLOGIA
A metodologia utilizada será análise de conteúdo e quantitativa, por entender ser um método mais adequado para a realização desta pesquisa. De
acordo com isso, Rocha e Deusdará:
[...] a Análise de Conteúdo se define como um “conjunto de técnicas de análise das
comunicações que apostam grandemente no rigor do método como forma de não se
perder na heterogeneidade de seu objeto2 [...]. Trata-se da sistematização, da tentativa
de conferir maior objetividade a uma atitude que conta com exemplos dispersos, mas
variados, de pesquisa [...]. (ROCHA E DEUSDARÁ, 2005, p. 308).

A análise de conteúdo faz com que o historiador tenha um olhar mais
aprofundado sobre o material que está pesquisando. Desta forma, a análise
de conteúdo tem por objetivo evidenciar as narrativas tácitas produzidas pelos alunos, além de analisar o processo de desenvolvimento dessas narrativas.
Segundo Franco esta pesquisa pode ser “enquadrada na modalidade de ‘pesquisa/ intervenção’ pois teve por objetivo propor estratégias diversificadas”
(FRANCO, 2008, p. 69), para analisar os materiais trabalhados. Partindo do
pressuposto de que, a partir dos primeiros anos as crianças já podem e devem
se reconhecer como sujeitos históricos e que são capazes de produzir história
é que começamos a pôr em prática a pesquisa.
A turma pesquisada era composta por onze meninas e cinco meninos,
todos entre cinco e seis anos de idade, neste ínterim dois sujeitos eram fortemente destacados, um por ser totalmente calado e constrangido e outra por
ser completamente extrovertida e falante, todos participavam bastante e se
divertiam, pois, as atividades eram diferentes das realizadas pela professora
regente da turma, pois falamos o tempo todo em O que é História?

2 BARDIN Apude Rocha e Deusdará.
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PLANEJAMENTO ANALISADO
Após conhecer a turma, foi realizada uma sondagem entre os alunos para
saber quais os lugares que eles não conheciam na cidade do Rio Grande, que
gostariam de conhecer, e quais achavam mais pertinentes visitar. Após esta
conversa, foi realizado um planejamento, o qual gostaríamos imensamente de
ter executado, porém, o projeto inicial sofreu algumas adaptações devido ao
clima, a dificuldade em conseguir transporte adequado e outras diversas questões que surgiram no decorrer do planejamento. Por este motivo, de trinta e
uma intervenções planejadas, as quais não conseguimos por falta de espaço
colocar neste artigo, foram realizadas apenas seis, as quais descrevemos abaixo:
PLANEJAMENTO REALIZADO
Consciência Histórica: Será possível desenvolvê-la na Educação Infantil?
DATA

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
1° dia

ATIVIDADE

OBJETIVOS

Apresentação do projeto para os
alunos e para a professora da sala.
Também conversar com a turma
sobre a cidade onde vivem, quais os
lugares que costumam frequentar, e
quais os que nunca visitaram. Após a
conversa pedir um desenho sobre a
cidade do Rio Grande.

Propiciar o debate, para com que os
alunos falem a respeito da cidade,
elencando os lugares que conhecem ou
que gostariam de conhecer, busca-se
nesta introdução saber quais os lugares
de memória desses alunos, para a partir
de aí seguir com a proposta pedagógica
priorizando os conhecimentos prévios
dos alunos.

Apresentar para a turma a cartilha
ilustrada narrada por Capi, uma capivara nativa da região do Taim, conversar sobre a cartilha, escutar o que
os alunos acharam da história. Logo
em seguida pedir para que todos
façam um desenho sobre o que mais
lhes chamou a atenção na apresentação, depois apresentar o vídeo Rio
Grande uma cidade que chora, pedir
para que os alunos falem a respeito
do que viram e ouviram no vídeo.
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Instigar os alunos acerca da história da
cidade do Rio Grande e fazer com que
eles se familiarizem com a pesquisa,
com as fontes e com os materiais
bibliográficos. Busca-se neste momento
incentivar o hábito nos alunos de procurar respostas para as suas perguntas. É
preciso trazer o espanto e a curiosidade
para o aluno e não as respostas prontas
e acabadas. Primeiro precisamos instigar, para depois começar a trabalhar. A
vontade de aprender tem que partir do
aluno e precisa ter algo a ver com o seu
dia a dia.
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ATIVIDADES
2° dia

ATIVIDADES
3° dia

ATIVIDADES
I DESENVOLVENDO A
CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA

Trabalhar com os alunos os livros
do Professor Torres (Rio Grande:
cartões-postais e patrimônio na belle
époque, 2013, Lagoa dos Patos: história e natureza, 2013 e Rio Grande,
1918: a Gripe Espanhola e o colapso
do cotidiano, 2008) ilustrado com
imagens antigas e atuais da cidade.
Em seguida Identificar lugares que
os alunos ficaram mais instigados a
querer conhecer. Ex (Fábrica Rheingantz, Praia do Cassino, Sobrado
dos Azulejos, Catedral de São Pedro,
e demais prédios e localidades
históricas). Ao final da atividade será
pedido mais um desenho sobre a
cidade.

O principal objetivo deste trabalho é
despertar o interesse em conhecer a
história dos lugares ilustrados, construir
um conhecimento prazeroso e divertido,
onde o aluno também produz história
a partir das suas narrativas, neste caso
(desenhos).

Contar a História da Fábrica Rheingantz, narrando toda a importância
dos seus tecidos e empregos gerados
para a população da cidade. Logo
em seguida levá-los até a sala de informática para que possam pesquisar
imagens da fábrica.

Propiciar o gosto pela leitura e perceber
o quanto é prazeroso realizar uma
pesquisa acadêmica, fazer com que eles
experimentem, toquem nos documentos antigos, vejam fotos de pessoas
que trabalharam na Fábrica, enfim...
fazer com que eles construam o seu
conhecimento, dar as ferramentas para
que eles sejam autônomos na produção
de suas narrativas e que assim possam
desenvolver suas consciências históricas
de forma individual, pois cada um irá
perceber os documentos e as histórias
de forma diferente e rica, cada um a sua
maneira.

Saída de campo pela escola.

Esta visita pela escola foi proposta, pois
nos pareceu evidente que os alunos têm
um grande carinho por esta escola e
muita curiosidade em conhecer outros
ambientes do prédio tais como a praça
das crianças maiores, sala dos professores, laboratório, biblioteca etc.

O espaço escolar através do olhar
das crianças.

Esta atividade buscou analisar a expressão e reconhecimento do ambiente
escolar pelas crianças.

4° dia
ATIVIDADES
I DESENVOLVENDO A
CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA
5° dia
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ATIVIDADES
I DESENVOLVENDO A
CONSCIÊNCIA
HISTÓRICA
6° dia

Saída de campo ao centro histórico.

Fazer com que os alunos possam identificar o antes e o depois da História da
cidade do Rio Grande.

De antemão, relatamos que mesmo com as adaptações no planejamento, conseguimos alcançar os objetivos da pesquisa. Tivemos mais tempo para
conversar, para nos conhecermos, e para nos divertirmos enquanto aprendíamos. Inclusive foram surgindo novas ideias, tais como oficina de fotografia,
onde os alunos fotografaram a escola, escolhendo os espaços mais significativos para eles; oficina de cartazes, onde os alunos fizeram um cartaz com
fotos antigas e fotos atuais da Cidade do Rio Grande, dentre outras. Portanto,
podemos dizer que mesmo não conseguindo realizar o desejado, operacionalizamos o possível com vistas a desenvolver o melhor trabalho possível.
ATIVIDADES RESOLVIDAS
1° Atividade desenvolvida com a turma em 21 de maio de 2014
Todo o desenvolvimento desse trabalho contou com a utilização de dois
materiais didáticos produzidos pela Universidade Federal do Rio Grande
(FURG), o qual um é centrado em um livro didático ilustrado, sobre História
do município, contada por um personagem próprio da região do Taim que
é uma capivara, que foi nomeada como Capi (fonte 1) 3 . Outro é um vídeo
centrado nas transformações ocorridas também no município do Rio Grande
(fonte 2) 4. Na fonte 1, a personagem narradora da história se apresenta de
forma didática, explicando onde vive, o que come, o que gosta de fazer etc.
Propiciando as crianças, conhecer este e outros animais da região do Taim,
além de apresentar a História da cidade.
Ao passo que a cartilha digital ia sendo folheada, novos personagens que
contribuíram na construção da cidade do Rio Grande iam surgindo, e suas
histórias iam sendo narradas, percebemos que trabalhar com este material
metodológico instigou as crianças a também narrarem as suas vivências na
cidade, contando quem eram, o que faziam e o que gostavam de comer.
3 Coleção Re- contando a História do Rio Grande. CAPI – Furg. (Fonte 1).
4 http://www.youtube.com/watch?v=m2EwmAEBFbU -31/jan/2014. (Fonte 2).
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Na fonte 2, os alunos perceberam as transformações ocorridas também
na cidade do Rio Grande, conseguiram relacionar o passado com os dias de
hoje. O vídeo “Rio Grande uma Cidade que Chora”, aborda várias questões
tais como: patrimônio histórico, habitação, lixo, diferenças sociais, pobreza,
miséria etc. O que possibilitou que as crianças vissem várias realidades em
apenas um material.
Na primeira etapa, foram analisadas as narrativas em forma de desenhos,
produzidas pelas crianças com vistas a perceber suas noções de tempo e relação entre passado e presente, pretendendo dessa forma, observar o desenvolvimento da consciência histórica e a orientação temporal dos alunos. A pesquisa
foi realizada em 3 etapas. Os passos seguidos foram:
1° Etapa: Primeiramente foi proposto que as crianças fizessem um desenho sobre a cidade do Rio Grande, o que elas conheciam, onde costumavam
ir e onde brincavam. Após essa introdução, as crianças fizeram seus primeiros
desenhos sobre os locais que mais gostavam ou os que se lembravam da Cidade do Rio Grande. A partir desses desenhos foi possível identificar as narrativas e as ideias tácitas dos alunos. Nesse primeiro momento todos receberam
bem a proposta e desenharam algum local em especial que melhor conheciam
ou que mais gostavam da cidade, a atividade se desenvolveu de forma prazerosa e todos queriam mostrar o que conheciam.

Imagens da autora

Os desenhos em sua grande maioria eram casas, ou ruas por onde as
crianças costumam passar no trajeto que fazem da escola para casa.
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2° - Etapa: O pesquisador através da Coleção re-contando a História do
Rio Grande (Fonte 1), narrou a História da cidade do Rio Grande de forma
ilustrativa, a partir disso, eles comentavam sobre os lugares que mais gostavam
e se espantavam com a quantidade de imigrantes que ajudaram a compor a
cultura, a comida e a História da cidade, a história é contada através de fotos,
imagens, desenhos e com a ajuda do professor- pesquisador eles começam a
fazer ligações reconhecendo prédios atuais em fotos antigas, praças da cidade
e outros lugares que costumam visitar, um exemplo disso foi quando eles reconheceram através da foto a fachada da Fábrica Rheingantz que ainda continua
de pé em Rio Grande.
Ainda na 2° - Etapa: O professor logo depois de um diálogo apresentou
um vídeo (Fonte 2) para os pequenos intitulado “Rio Grande uma cidade que
chora” produzido pelo historiador Fernando Milani do Grupo de Pesquisa
Ensino de História, orientado pela professora Doutora Julia Silveira Matos
da Universidade Federal do Rio Grande- FURG. O vídeo (Fonte 2) apresenta
Rio Grande como uma cidade que “chora”, ou seja, centra sua narrativa nos
problemas de infra-estrutura e falta de administração pública, mostra valetas
á céu aberto, bairros humildes da região, monumentos do centro histórico
largado ao descaso, poluição, falta de saneamento, enfim... Muitos problemas.
No momento da apresentação todos ficaram em silêncio, prestaram atenção, de forma a evidenciar o quanto estavam interessados tanto na História,
quanto no vídeo. Vale frisar que optamos por uma fonte que retratava a História passada da cidade do Rio Grande, enquanto que o vídeo relatava a história atual da mesma. Essa escolha se deu devido à premissa de que a orientação
temporal para a vida prática, conforme proposto do Jörn Rüsen (2011), passa
também pela interpretação das fontes históricas. Assim, nosso objetivo era
de que as crianças conseguissem relacionar aspectos do passado e do presente
da cidade com a sua própria vida. Nesse ínterim, depois da conversa sobre a
cartilha (Fonte 1) e o vídeo (Fonte 2), os alunos produziram narrativas que
evidenciaram suas percepções e capacidades de pensar historicamente `a respeito da cidade “Entendemos que pensar historicamente pode ser evidenciado
nas formas como os indivíduos entendem o conhecimento histórico” (CAINELLI, 2008).
Neste momento da pesquisa os alunos questionaram, criticaram, responderam uns aos outros as questões apresentadas e produziram narrativas em
forma de desenhos, nas quais retratavam questões de cidadania, amor ao próximo, preconceito, relações étnicas, religiosas, envolvendo índios, imigrantes,
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colonizadores, falta de dinheiro, lixo... Enfim, uma gama de temas possíveis
de serem trabalhados durante um longo período do ano letivo se abriram
naquele momento, tudo isso foi possível observar através de suas narrativas
orais e seus gestos, pois devido à falta de tempo não foi possível realizar outro
desenho após a intervenção do professor, pois os alunos precisavam lanchar
escovar os dentes e terminar o período brincando na pracinha da escola.
2° Atividade desenvolvida com a turma em 22 de maio de 2014
No segundo dia de atividades apresentei dois livros para os alunos. Mostrei suas imagens, li alguns trechos para eles e relacionei as imagens antigas
com os prédios e lugares que ainda existem em nossa cidade. Os nomes dos
livros eram: Rio Grande Patrimônio e Cartões-Postais na Belle Époque- Luiz
Henrique Torres (2013) e Lagoa dos Patos: História e Natureza- Luiz Henrique Torres (2013). Neste dia foi possível apenas filmar a atividade, pois os
alunos vinham de outro projeto relacionado a atividades de educação física e
por isso estavam bastante cansados e agitados. Desta forma não conseguimos
realizar atividades de desenho com os mesmos, pois eles precisavam lanchar,
escovar os dentes e descansar.
Mas mesmo com todo cansaço os alunos prestaram bastante atenção nas
imagens dos livros, ouviram atentos à leitura que era realizada em alguns momentos e todos sentiram, folhearam, cheiraram, o material, além de observar
as fotografias antigas dos livros e fazer ligações com o passado e o presente relacionando a alguns espaços da cidade que eles lembravam. Um ponto muito
importante nesta atividade foi que algumas crianças conseguiam fazer essas
ligações porque se lembravam de como estavam alguns lugares atualmente e
dessa forma, comentavam com as crianças que não haviam se dado por conta.
Desta maneira uma mediava o conhecimento da outra e as duas interpretavam e assimilavam as informações que eram expostas nos exemplares.
3° Atividade desenvolvida com a turma em 28 de maio de 2014
No 3° dia apresentamos o Livro Rheingantz: Uma Vila Operária em Rio
Grande (2008). Os alunos se divertiram folhando o livro e vendo as imagens
da fábrica e da vila sendo construídas. Também destacamos as imagens da
atualidade e todos gostaram muito do livro e queriam tatear e folhear.
No 2° passo levamos os alunos para o laboratório de Informática para
pesquisar imagens da Fábrica, mas infelizmente a internet estava fora do ar
e para não ficarmos levando os alunos de um lado para o outro, decidimos
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fazer um momento de recreação onde todos podiam jogar jogos educativos.
Eles adoraram e a atividade foi muito divertida, pois muitos ainda não tinham coordenação suficiente para mexer o mouse e por isso, este momento
foi bastante significativo para os pequenos para adquirir mais intimidade com
o computador.
Imagens:
Crianças esperando em roda para folhear o livro

Imagens da autora
Na sala de informática

Imagens da autora

Neste dia foi possível dizer que algo que não saiu como planejado, ou
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seja, a queda da internet se tornou uma coisa boa, prazerosa e divertida, pois as
crianças saíram felizes e cheias de novidades para contar. Com isto, aprendemos que o inesperado também pode se transformar em algo bom e produtivo.
4° Atividade desenvolvida com a turma em 4 de junho de 2014
No 4° dia fizemos uma saída de campo pela escola CAIC. Os alunos
subiram as escadas da escola e podemos perceber o quanto a escada é significativa para eles, pois em suas concepções subir as escadas significa ser grande,
ser adulto. Também percebemos o quanto eles gostam da horta e o quanto
gostariam de mexer na terra e ajudar a fazer com que ela produza mais e mais
legumes e hortaliças. Fomos à biblioteca pintar a mascote da copa. Na sala
dos professores percebemos a satisfação das crianças em sentar-se à mesa dos
professores, exploramos os espaços abertos e fechados e percebemos o quanto
as crianças se identificavam com a escola.
No refeitório, todos se lembravam da merenda feita pela funcionária Linda. E no auditório saiam rolando a rampa e subiram no palco, enfim, aquele
espaço realmente é muito importante para eles é como se eles se tornassem
importantes no momento em que pisam nesta escola. No fim da atividade
fomos para a praça, local onde todos puderam relaxar até a hora de irem para
casa. Realmente foi um dia com muitas atividades, alegre e divertido onde
todos poderão explorar todos os espaços da escola.
Explorando os espaços, pulando, correndo e se divertindo...

Imagem da autor
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Admirando a horta

Imagem da autora

5° Atividade desenvolvida com a turma em 5 de junho de 2014
Através de uma oficina de fotografia, pretendíamos fazer com que os
pequenos tirassem fotos dos lugares que mais gostam na escola. A atividade
se deteve em analisar as imagens produzidas pelas crianças a fim de evidenciar
quais eram os locais dentro do espaço escolar que elas mais se identificavam.
Buscava- se mostrar a noção de pertencimento que estes alunos têm pela escola e como ela faz parte da História de vida desses indivíduos. No momento em
que a atividade foi proposta, todos queriam mostrar e fotografar seus lugares
favoritos, pois para eles esta instituição é como se fosse seu segundo lar.
Sala de aula

Imagem da autora
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Tabela:
Crianças

Praça/
Ginásio

Horta

Praça

Meninos

3

3

2

Meninas

4

6

2

Frente
escola

Biblioteca

Sala do
Maternal

1

2

1

*Cada criança produziu duas imagens. A turma é composta por 16 crianças, mas participaram da atividade apenas 12. Portanto 24 imagens foram analisadas para esta atividade. A partir dessas imagens podemos perceber que os alunos fotografaram locais da escola com os quais se identificam, demonstrando
seus espaços de pertencimento com o lugar.

6° Atividade desenvolvida com a turma em 11 de junho de 2014
Juntamente com a professora Julia conseguimos um micro-ônibus da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) para levar as crianças ao centro
histórico. Apenas uma criança reconheceu o local onde sua mãe trabalhava.
Primeiramente tentamos levá-los a Fototeca, mas o prédio estava em obras e
por isso decidimos levá-los ao Sobrado dos Azulejos onde estava em exposição
alguns objetos do Sport Club Rio Grande, o time de futebol mais antigo do
Brasil. Em seguida, levamos as crianças a Praça Xavier Ferreira. Infelizmente
o céu estava bastante nublado e o dia ventoso, úmido e frio. Eles gostaram
bastante de andar pela praça e o local que mais gostaram de ficar foi no monumento do Brigadeiro José da Silva Paes. Se sentiam importantes ali em cima,
depois fomos à Biblioteca Rio-Grandense e lá visitamos a sala de leitura e os
arquivos.
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Explorando a biblioteca, a cidade para posteriormente explorar o mundo...

Imagem da autora

Enfim acreditamos que para haver o aprimoramento da consciência histórica é preciso haver sem dúvida segundo Barca:
[...] estudos, de natureza descritiva e, sobretudo qualitativa, têm sugerido que
crianças e jovens constroem as suas concepções históricas com base em várias fontes de conhecimento [...], o meio social [...], estratégias cognitivas
específicas cuja lógica deve ser entendida pelos professores. (BARCA, 2004,
p.387).

Dessa forma, a construção do saber histórico não ocorre apenas através
da forma tradicional de ensino, ou seja, os alunos têm suas próprias concepções históricas formuladas, adquiridas dentro e fora do convívio escolar. Partindo deste pressuposto, o professor deve estimular estes alunos a produzirem
sua consciência histórica, o que resultaria na capacidade do aluno em produzir
narrativas sobre o assunto pesquisado.
Após cada atividade, os alunos se observavam nos lugares pesquisados,
viam suas reações, suas falas, e teciam outras narrativas ainda mais ricas, e se
reconheciam como agentes históricos, por isso, o uso das narrativas dos alunos foi de extrema importância para a realização deste trabalho, pois segundo
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SHIMIDT (2009): “Desses pressupostos decorre a finalidade eletiva da Educação Histórica com o princípio de que a finalidade do ensino de História é
a formação da consciência histórica.” (SHIMIDT. 2009. p12). Portanto, a
formação da consciência histórica depende totalmente da educação histórica
e é através dela que os alunos expressam, em forma de narrativa, o que eles
construíram de conhecimento sobre o assunto.
Sendo assim, para a produção desta pesquisa e para a eficácia do trabalho,
tornou-se indispensável o uso destes conceitos, educação histórica e consciência histórica, pois é a partir deles que conseguimos responder as perguntas:
Será possível desenvolver a consciência Histórica em crianças da educação infantil? Será possível fazer com que elas se reconheçam como sujeitos históricos
capazes de transformar o meio em que vivem?
A partir dos resultados obtidos concluímos que é possível desenvolver a
consciência histórica em crianças do Ensino de Educação Infantil e também
fazer com que as mesmas se reconheçam como agentes históricos, pois ao
serem estimuladas elas conseguem fazer e responder suas próprias perguntas
e conseguem sistematizar o conhecimento após o mesmo ter sido narrado;
conseguem se perceber não apenas como crianças, mas como agentes históricos capazes de transformar o ambiente em que estão inseridas. As atividades
somaram cerca de sessenta fotos, dez vídeos, cinquenta desenhos. Além de
quatro tabelas de planejamento de atividade, que eram planejadas e (re) planejadas, de acordo com o que era possível de ser feito, nos mostrando que, o
pensar e planejar é uma atividade constante na vida de um professor, que visa
buscar estratégias para desenvolver o aprendizado consciente e histórico em
seus alunos.
Finalizamos este artigo, sabendo que, ensinar não é apenas transmitir
conhecimentos, mas sim, criar possibilidades para que os alunos criem estratégias para que o aluno seja protagonista neste processo de ensino aprendizagem.
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PARTE 2:

ANÁLISES
CONTEMPORÂNEAS: O
ENSINO DE HISTÓRIA
CONTEMPLADO POR
VARIADOS PRISMAS
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CONSCIÊNCIA HISTÓRICA EM
UM PLANO DE AULA DO SITE DA
REVISTA NOVA ESCOLA.

Paola Ávila Pinto1
Derocina Alves Campos Sosa2

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar um plano de aula proposto no site da Revista Nova Escola, esse plano de aula está embasado nos estudos de Consciência Histórica e nos conceitos de Reinhart Koselleck de “espaço
de experiência” e “horizonte de expectativas”. Logo propomos uma nova versão
desse plano de aula, com uma ferramenta oferecida pelo site, após nossas reflexões
sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Consciência Histórica, aprendizagem histórica, Nova Escola, narrativas, aula oficina.

INTRODUÇÃO
A Revista Nova Escola corresponde a maior revista de educação do país.
Ela surge no momento de redemocratização nacional (1986), estando presente nas novas discussões sobre um ensino emancipador. Hoje a revista conta
com 415.000 leitores, sendo 197.700 assinantes, os indicadores ainda marcam visitas ao site oficial da revista em 1.567.662. A revista pertence a Fundação Victor Civita, mantida pelo grupo Abril. Em convênio com o Ministério
da Educação e Cultura (MEC) e através de editais, as revistas até o ano de
2014 distribuídas gratuitamente nas escolas públicas.
1 Mestre pelo Programa de Pós-graduação em História- FURG. Email: paolaavila15@gmail.com
2 Doutora em História pela PUC-RS e professora do PPGH-FURG. Email:derocinacampos@hotmail.com

52

E D U C A Ç Ã O H IST ÓR IC A : T R A J E T ÓR IA S D E P ES Q U I S A S

A Fundação Victor Civita é uma organização sem fins lucrativos que
se propõem em sua missão a apoiar o trabalho dos professores, dos gestores
escolares e formuladores das políticas públicas da educação básica brasileira.
“Construir e disseminar conhecimentos e valorizar práticas da Educação Básica que auxiliem educadores a enfrentar os desafios de seu tempo.” 33
O grupo Civita ainda confere um prêmio anual aos professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e também gestores escolares de todo o
país, que realizam um trabalho inovador. Nas 18 edições do prêmio Professor
Nota 10 mais de 191 educadores foram premiados. “Os trabalhos premiados
são ideias simples e corajosas que mostram a importância da aprendizagem de
crianças e jovens e a tarefa de mantê-los numa boa escola, trabalho esse indispensável para a transformação deste país numa nação melhor e mais justa” 44
Pretendemos analisar um plano de aula que está no site oficial da revista,
sobre uma aula que pretende desenvolver a consciência histórica do aluno.
Depois de nossas leituras faremos uma adaptação ao plano, o site oferece essa
ferramenta, qualquer plano pode ter outra versão por qualquer pessoa, desde
que esteja inscrita no site da Nova Escola.
Os planos de aula da revista Nova Escola estão disponíveis no site oficial
da revista. Lá em um campo específico os planos estão separados por áreas
(história, português...) e por ciclos (ensino fundamental I, ensino fundamental II...). Os planos podem ser criados por qualquer professor. Há um espaço
para criar um plano e também é possível adaptar planos já existentes, para isso
é necessário fazer um cadastro no site.
Na área da etapa de ensino fundamental II, na disciplina de história,
estão registrados 116 planos de aula. Eles são de diversos temas e são organizados da seguinte forma: Objetivos, conteúdo, ano(s), tempo estimado,
material necessário, desenvolvimento em etapas e avaliação. Grande parte dos
planos são escritos por professores da rede privada, mas também, há a participação, como a pessoa se identificou, como autores de livros didáticos. Há
ainda professores que não identificam uma ligação com escolas. Alguns planos
são de autoria da revista, não especificando quem o construiu.
A revista Nova Escola e seu site comunicam a um grande número de
professores, vários artigos dessa revista já trouxeram discussões sobre o ensino
3 Fonte: http://www.fvc.org.br/missao.shtml acesso: 06/12/15 às 15h21.
4 Fonte:
http://www.fvc.org.br/educadornota10/sobre-o-premio/maior-premioeducacao.shtml
28/12/2017.
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aprendizagem de História, mas ao analisar os planos de aula do site nos deparamos com um plano, que se propõem a refletir sobre a Consciência Histórica
para a formação da identidade, em uma linguagem simples. Nos propomos a
refazer/ adaptar esse plano de aula.
O plano de aula selecionado tem como referências os estudos de Reinhart
Koselleck, assim ele também faz parte de nossas referências, mas integramos
Jörn Rüsen e outros autores que tratam sobre Consciência, Aprendizagem
Histórica.
CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
Koselleck (2006) apresenta duas categorias para a História. Sobre sua
análise no sentido usual, corriqueira das expressões “experiência e expectativa”, respectivamente, podemos traduzir por “o que é experimentado e o que se
espera”. Esses são conceitos distintos, porém associados, não existe expectativa
sem experiência.
[...] experiência e expectativa são duas categorias adequadas para nos ocuparmos com
o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e futuro. São adequadas também para
se tentar descobrir o tempo histórico, pois enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem
as ações concretas no movimento social e político. (Koselleck, 2006, p. 308).

As experiências estão no plano individual e no social, pois criamos nossas
experiências de forma ativa e racional, mas também incorporamos experiências alheias.
A expectativa, o futuro presente, também se dá no âmbito individual e
no social. É o que se espera, o que se conjectura que irá ser. “Passado e futuro
jamais chegam a coincidir, assim como uma expectativa jamais poderá ser
deduzida totalmente da experiência” (Koselleck, 2006, p. 310). A expectativa
não é um produto pronto da experiência, e sim uma complexa rede de relações temporais.
Uma experiência não pode ser medida cronologicamente, pois ela depende de diversos “estratos” de tempos. “(...) o que se espera para o futuro
está claramente limitado de uma forma diferente do que o foi experimentado
no passado” (Koselleck, 2006, p. 311). Por este motivo o termo “horizonte
de expectativa” expressa esse grande espaço de várias experiências, tempos e
visões de mundo.
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Da tensão entre o espaço de experiência e horizonte de expectativa surge
o tempo histórico. “(...) o que se estende o horizonte de expectativa é o espaço de experiência aberto para o futuro” (Koselleck, 2006, p. 313). O espaço
de experiência não determina o horizonte de expectativa, mas se relacionam
assimetricamente, a experiência dá uma base para se formar uma expectativa,
mas não significa ser algo encadeado e previsível.
Segundo Koselleck as expectativas estão se distanciando cada vez mais
das experiências. Transportando esses conceitos para a história, Koselleck
(2006) faz menção a um exemplo do período medieval europeu, onde a Igreja
dominava o horizonte das expectativas, o futuro permanecia amarrado ao passado, o que se esperava do futuro era a escatologia demarcada nas experiências
previstas no passado.
Um novo horizonte de expectativa mudou essa lógica, com as mudanças
que ocorreriam nessas sociedades, o progresso se tornou o balizador de novas
experiências, podemos citar a abertura de novas rotas de comércio como fuga/
consequência da crise do sistema feudal e as inovações tecnológicas. Enfim,
espaço de experiência e horizonte de expectativa são categorias que nos fazem
perceber o tempo na História, o passado e o futuro. A experiência vem do passado, mas mostra seus resquícios no presente, cabe a nós ao nos depararmos
com esses vestígios produzir nossas expectativas futuras.
Maria Auxiliadora Schmidt apresenta-nos reflexões, embasada na teoria
de Jorn Rusen, reflexões acerca do papel do passado para o ensino de História.
Para quem não está a par dessas discussões, é um pouco óbvio qual o papel do
passado para a História. Porém, as discussões sobre esse assunto não são novas
e nos cabe aqui racionalizar sobre isso.
Como já mencionado, discussões acerca do ensino de História vem povoando a muito tempo as escolas e academias, mas infelizmente, o que pode
ser constatado, é um estudo do passado pelo passado (Schmidt 2011). Em
alguns casos, um conhecimento mastigado sobre o passado é comunicado
a alunos que são considerados incapazes de compreender como se forma o
pensamento/ visões de passado.
Assim não é fácil deduzir um descontentamento por parte dos alunos
sobre o ensino de História (não pretendendo focar em quem erra nesse processo, e nem tendo condições para isso). Mas essa situação acaba gerando um
entendimento equivocado por parte dos alunos que eles estão revisitando o
passado tal, como era. Mas discussões sobre o processo de aprendizagem da
História vem trazendo essas e muitas outras questões à tona.
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Schmidt ao citar Oakeshott (2003) nos indica que a busca do passado
através do presente não deve ser uma busca descompromissada, como o passado pelo passado, e sim do partir do presente de quem ensina e de quem aprende. Esse presente não é cronológico, e sim um princípio que dará sentido ao
ensino de História.
“Se é importante tomar o passado como objeto do ensino e da aprendizagem da História, é mais importante ainda reinventar as formas de ir ao
passado, de dotá-lo de significância a partir do presente e do futuro (...)”
(Schmidtt, 2011, p. 89). O conhecimento histórico deve sempre ser revisado
e reescrito, pois novas demandas produzem novos olhares para um mesmo
objeto anteriormente analisado. A História tem essa capacidade, de ser recontada através do olhar do olhar, das questões e inquietações de um pesquisador
(com as experiências e expectativas dele e da sociedade), então por quais motivos muitos alunos pensam que a História que ele aprendeu na escola é fixa?
“Um olhar sobre essa dinâmica temporal deixa claro porque o pensamento histórico se encontra em um constante fluxo, porque a história precisa ser
sempre reescrita e jamais pode ser fixada em conhecimentos definitivos” (Rüsen, 2015, p. 74). Segundo Jörn Rüsen o desenvolvimento do conhecimento
histórico parte da carência de orientação da vida prática humana, que está
partindo do confronto de questões temporais, como Koselleck o tempo do
presente é fundamental para se produzir conhecimento histórico.
As carências de orientação produzem interesses cognitivos, ao questionar
determinado interesse, a racionalização dessas questões (presente) produz um
direcionamento para o que se quer entender. As fontes, os vestígios do passado no presente se configuram como o passado no presente e referências para
pensar esse quadro. A partir desse direcionamento tomamos o método como
“guia desse caminho a percorrer”, a pesquisa.
Rüsen (2015, p. 80) responde-nos à questão por muito debatida: O que torna
determinado saber histórico? Um saber se torna conhecimento histórico quando em
um processo temporal é articulado o passado ao presente e ao futuro, com sentido e
significado. Aí a narrativa se torna um ponto essencial em seu pensamento. “O saber
histórico é constituído narrativamente. Essa constituição é-lhe essencial”. Essa narrativa
para ser histórica tem que apresentar essa dinâmica temporal, passado-presente-futuro.
É essa a função prática do conhecimento histórico, surgindo das carências de
orientação, passando por sua formulação, contendo a dinâmica de se pensar o passado
através de questões do presente, o agir do homem no tempo, através das narrativas.
Essas questões teóricas da História levantadas por Koselleck e Rüsen,
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entre outros ‘teóricos’, suscitaram de muitos pesquisados pensar a aprendizagem histórica, como a já mencionada Maria Auxiliadora Schmidt. Como um
aluno aprende História? Como se dá a formação do conhecimento histórico
nas escolas? Como a escola pode proporcionar esse desenvolvimento de forma
saudável e coerente?
Railton Souza Santos, em seu artigo “A história dos conceitos e a construção do saber histórico na sala de aula”, menciona que há muito tempo tem
se utilizado os conceitos no ensino de História, um exemplo, por ele mencionado é o livro didático. Muitos livros possuem ao final dos capítulos exercícios
para o aluno formule e assimile, porém muitas vezes não é uma construção
do aluno.

Uma das elementares questões a ressaltar diz respeito ao fato de que o aluno já é detentor de um vocabulário histórico de uso habitual, apropriado para descrever situações
da realidade por ele vivida. Isto mostra que os alunos, no cotidiano da sala de aula,
possuem pontos de vista acerca do mundo social, por exemplo, sobre poder, família,
economia. Todavia, na maior parte das vezes, estas concepções são incapazes de
apreender os fenômenos sociais em sua essência. (SANTOS, 2016, p. 3).

Os alunos possuindo um conhecimento, suas experiências, não são receptores passivos de informações, assim a relação aluno e desenvolvimento de
uma consciência histórica não se dará se o professor transmitir um conteúdo.
Com o suporte do professor, o discente tem total capacidade de desenvolver
uma análise do contexto social estudado. Mas como? Não é nosso objetivo
julgar o fazer pedagógico, mas se mostra nítido que os alunos que possuem
oportunidade de construção em sala de aula, alcançam o objetivo de desenvolver um conhecimento histórico.
Fazer com que o aluno construa o conceito de tempo é muito importante, porque ele
não o domina de maneira a priori, para tanto é exigido certo grau de abstração (teoria
da história). Nessa linha de pensamento, o conceito de tempo deve ser correlacionado
a outras categorias, como a da noção de período histórico, levando o aluno estabelecer
pontos de referência, a exemplo de: datas, durações, acontecimentos. (SANTOS, 2016,
p. 10).

O basilar para a compreensão história é a compreensão de tempo, é comum para crianças não compreenderem as estruturas do tempo histórico,
o biológico e o cronológico possivelmente eles conhecem bem. Talvez uma
contrapartida desse tempo mensurável para eles possa abrir caminho para o
tempo histórico.
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Ana Paula Anunciação e Amábile Sperandio (2012), apresentam sua prática com a aula oficina, difundida pela historiadora Maria Isabel Barca5, como
uma proposta para o desenvolvimento ativo do aluno em sala de aula. O professor não traz o aluno para, por exemplo, o aluno para o Brasil Primeira República, e sim a partir do mundo conceitual de seus alunos, para que uma articulação
de conhecimentos e produção de sentidos se dê pela racionalização do aluno.
O Professor aparece nesse caso não como o detentor do verdadeiro conhecimento, na qual os alunos são apenas ouvintes, mas como investigador
social e organizador das atividades que tendem a problematizar o conhecimento histórico, o aluno passa de ouvinte para protagonista da própria aula.
(ANUNCIAÇÃO. SPERANDIO, 2012, p. 133).
O papel de protagonista agora cabe ao aluno, o professor media a produção de conhecimento, dá ferramentas (fontes) adequadas para tal. O próprio
uso de fontes auxilia o aluno a compreender o tempo histórico, perceber permanências, mudanças e rupturas. Faz ele interagir com diferentes temporalidades. Porém o papel do documento deve ser algo bem esclarecido tanto para
o professor, como para o aluno, por este motivo variadas fontes quebra a ideia
de “fidelidade histórica documental” da fonte estudada. Assim propomos as
seguintes mudanças no plano de aula abaixo, a partir das explanações mencionadas até aqui.
PLANO DE AULA
O plano de aula original (imagem 1) foi construído para uma aula de 50
minutos, sendo indicado para alunos de 6º a 9º ano do ensino fundamental
II. Creio ser ideal para as primeiras aulas de História do ano letivo, pois traz
discussões sobre História e identidade, interligando a história do aluno com
o mundo social.
O conteúdo deste plano é “o conceito de história como experiência humana no tempo”, então interliga o sentido de História e a ação humana na
sociedade, mas especificadamente a história do aluno. O primeiro momento
da aula é o diagnóstico do aluno sobre “o que é História?”, partindo da resposta dos alunos deve-se partir para a desconstrução de visões simplistas de
História.
5 Professora Associada com Agregação da Universidade do Minho. Doutoramento em Ensino de História (History
in Education). Desenvolve actividades de docência e investigação no campo da cognição e da educação histórica,
com diversos projectos e estudos nesse âmbito, designadamente na coordenação do Projecto Consciência Histórica:
Teoria e Práticas (II)”. Fonte: http://webs.ie.uminho.pt/conscienciahistorica/indexab56-2.html?option=com_content&view=article&id=72:maria-isabel-gomes-barca-de-oliveira&catid=39:categoria-equipa&Itemid=72 acessado
em 06/04/2017.
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Imagem 1- Plano de aula disponível no site.

Fonte:http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/consciencia-historica-para-o-ensino-fundamental-ii 05/04/2017.
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Após este momento já passando para a avaliação, pedir para que os alunos dissertem sobre sua história, a história de sua família e expetativas futuras.
Entendemos que em apenas uma aula muitas coisas não podem ser realizadas,
então o tempo em que as propostas seriam realizadas, estariam adequados. Na
imagem 2, apresentamos nossa versão do plano de aula.
Nossa versão do plano foca para as questões relacionadas ao conceito de
História, diferente do primeiro plano, excluímos nesse primeiro momento o
foco na identidade e história do aluno, pois o tempo não possibilitaria, e depois de uma contextualização de História a partir das percepções dos alunos,
poderia se voltar para a História do discente.
Além das fontes utilizadas, estes momentos foram mais diagnósticos,
tirando a interpretação dos alunos sobre o que foi mostrado e seus conhecimentos prévios. Imagens e a fábula foram os principais instrumentos para a
intepretação para os alunos. E a produção das narrativas em folhas, permite
ao professor que analise o conhecimento prévio e posterior as aulas e faça sua
avaliação.
Além das narrativas, todos os conceitos construídos nessas aulas partiriam das percepções dos alunos com a orientação do professor, em todos os
momentos foi retirado deles a visão sobre os temas propostos. Essas duas aulas
propostas na adaptação do plano estão bem diagnósticas, retirando do próprio
aluno os conceitos, pensamos que a partir de todas as narrativas produzidas
(orais e escritas) o professor poderá pensar nas aulas posteriores, o que precisa
ser superado, o que se pode dar continuidade, o que ficou pendente.
Imagem 2- Plano de aula adaptado.
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Fonte:http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/o-que-e-historia-em-busca-daconsciencia
historica-e-habito-de-narrar acessado em 13/04/2017

Entendemos que mais tempo deve ser disponibilizado para essas discussões primordiais para o ensino de História. Apenas duas aulas não bastam,
essas questões coo tempo, documentos, o presente e o futuro, não devem ser
finalizadas em um primeiro capítulo do material didático, e sim perpassar
todo o ano letivo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não optamos for fazer um plano de aula com os mesmos objetivos do
proposto pelo formulador do plano original. Desenvolver a consciência histórica não se dá em uma ou duas aulas. Nem concluímos que o primeiro plano
estivesse equivocado e o nosso correto.
O plano de aula original em uma aula de 50 minutos se pretende a desenvolver o conceito de História com a turma e que eles produzam a sua História e projetem o seu futuro. Como é apenas uma aula, acredito que para o
formulador do plano, outras aulas devem desenvolver essas questões.
O nosso plano de aula se propôs a duas aulas, e seu foco está em entender
o que é História, como se produz história e saber que há muitas formas de
produzi-la. Não focamos na História do aluno, em suas perspectivas futuras,
acreditamos que isso deve se desenvolver em outros momentos, ou logo após
essas aulas. Julgamos necessário formulações mais consistentes sobre o estudo
do tempo, algo que não está presente em nosso plano, sendo preciso em outros momentos.
Geralmente os materiais didáticos do 6º ano apresentam essas discussões no
primeiro capítulo e no próximo já parte para o estudo de outras civilizações. Pensamos ser necessário um tempo de mais qualidade do que duas aulas, já que em
muitos casos, o aluno vem do ensino fundamental I com a integração de História
e Geografia, e essas discussões se dão (geralmente) pelo terceiro e quarto ano.
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Este trabalho foi um exercício reflexivo sobre a produção do conhecimento Histórico, da concepção de História dos alunos, previamente formuladas, e de quais percepções ele constrói durante essa nova fase estudantil
(ensino fundamental II). Pois logo após esse contato com o que é História,
os alunos partem para o estudo de grandes civilizações passadas, e por muitas
vezes erramos no exercício do passado-presente- futuro. Talvez por este motivo, o aluno e o professor devam entender com maior consistência a relação
História- tempos.
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NARRATIVAS: UM DEBATE TEÓRICO SOBRE
A PRODUÇÃO DA NARRATIVA COMO
FONTE DE SENTIDO E SIGNIFICADO À
COMPREENSÃO DA HISTÓRIA

Uirys Alves de Souza1
Júlia Silveira Matos2

RESUMO: Esse artigo é uma síntese do primeiro capítulo da minha dissertação
de Mestrado, cuja o nome é “Entre Teoria e Prática: Por uma Reflexão Sobre o
Que e Como os Estudantes de Graduação Compreendem os Processos Revolucionários Ocorridos na Inglaterra do Século XVII”, nesse primeiro capítulo, apresentamos um debate teórico sobre a produção da narrativa como fonte de sentido
e significado à compreensão da História. Para isso, utilizamos principalmente
como base teórica o conceito de consciência histórica desenvolvido através das
reflexões do filósofo alemão Jörn Rüsen, pois, a partir dos postulados dele, podemos entender a História como uma área do saber racional que precisa ser útil à
vida prática das pessoas, na medida em que é através da consciência histórica que
nós, seres humanos, agimos e nos orientamos temporalmente. Optamos por fazer
algumas considerações sobre a Educação Histórica e a relevância dessa à pesquisa
no desenvolvimento da consciência histórica.
Em seguida, entendemos ser
relevante apresentar alguns conceitos sobre História para dialogar sobre a consciência histórica propriamente dita e no que essa implica para a orientação prática
na vida das pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: Aula Oficina, Aprendizagem Histórica, Narrativas, Consciência Histórica

1 Mestre em História pelo PPGH (FURG) e professor da rede estadual do RS. uirys@hotmail.com
2 Doutora em História pela PUCRS e professora pelo PPGH- FURG. jul_matos@hotmail.com
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A Educação Histórica é um campo de investigação que vem ganhando
grande repercussão em várias universidades, a nível global, nos últimos 40
anos. Dentro dessas universidades têm pesquisadores que, diligentemente,
encabeçaram esses estudos, como, por exemplo, Isabel Barca e Marília Gago
em Portugal; Peter Lee, Arthur Chapman e Rosalyn Ashby na Inglaterra; Maria Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt, Estevão Rezende Martins, Luis
Fernando Cerri, Marlene Cainelli, Júlia Silveira Matos, Marcelo Fronza no
Brasil; e Peter Seixas no Canadá.
No que diz respeito a esse campo de investigação, entende-se que
A perspectiva da Educação Histórica parte do entendimento de que a História é uma
ciência particular, que não se limita a considerar a existência de uma só explicação ou
narrativa sobre o passado, mas, pelo contrário, possui uma natureza multiperspectivada. (BARCA; SCHMIDT, 2009, p. 12).

Ou seja, a proposta da Educação Histórica é investigar sobre as possibilidades de percepções subjetivas a respeito da História por parte dos discentes,
o que significa que cada indivíduo, sendo ou não historiador, tem uma forma
particular de narrar os fatos que ocorreram no passado. Para este trabalho, o
cerne da pesquisa está na análise das percepções de jovens historiadores em
formação sobre a Inglaterra do século XVII. Entretanto, no que diz respeito a
subjetividade da compreensão da História,
[...] não significa aceitar o relativismo de todas as explicações sobre o passado e o
presente, mas entender que existe uma objetividade na História. Assim, ela precisa ser
conhecida e interpretada, tendo como base as evidências do passado, incluindo aquelas que foram construídas pelos que vivem as lutas do presente (BARCA; SCHMIDT,
2009, p. 12)

Dessa forma, por mais que a História seja multiperspectivada em suas
narrativas e que a substanciação dela através das narrativas seja singular – já
que cada indivíduo que narra uma História se utiliza de uma versão para
explicar e argumentar o que ocorreu -, existe, sim, um consenso, uma objetividade, tendo em vista que a História é uma ciência. Portanto,
O pensamento histórico torna-se especificamente científico quando segue os princípios da metodização, quando submete a regras todas as operações da consciência
histórica, cujas pretensões de validade se baseiam nos argumentos das narrativas, nas
quais tais fundamentos são ampliados sistematicamente. A razão, tal como reivindicada pela história como ciência, fundamenta-se nesse princípio da metodização. É com
base nos princípios que tornam o pensamento histórico racional, isto é, que definem
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seu caráter argumentativo-fundante, que a história se constrói como especialidade.
(RÜSEN, 2010b, p. 12)

Assim, podemos entender que a História, como produto da consciência
histórica, é formada por propostas científicas, de tal forma que o substrato da
Educação Histórica é investigar o desenvolvimento dos discentes no que diz
respeito à sua percepção sobre a História e à sua manifestação através da consciência histórica, tanto na narrativa oral como na escrita. Estes estudos acerca
da consciência histórica vêm ganhando força porque, de acordo com a Maria
Auxiliadora Moreira dos Santos Schmidt e Isabel Barca, “Acredita-se que este
fenômeno esteja particularmente relacionado com a consolidação da História
como disciplina escolar e com o significado que a formação histórica passou a
ter na vida dos cidadãos” (BARCA; SCHMIDT, 2008, p. 11).
Pelo fato de a História estar consolidada nos currículos escolares, muitos
pesquisadores sentiram a necessidade de analisar o que está sendo apreendido
pelos discentes, ou seja, como esses entendem a História e seus processos.
Para tal finalidade, os pesquisadores costumam coletar e analisar as narrativas
inferidas pelos discentes para realizarem suas pesquisas.
A disciplina da História, como todas as ciências, se inova, se rearticula
e se repensa o tempo todo. De tal forma que a Educação Histórica, sendo
embasada através dos postulados teóricos sobre a consciência histórica – principalmente a desenvolvida por Jörn Rüsen -, visa investigar as carências de
orientação temporal.
Para alcançar tal propósito, o professor-pesquisador deve coletar as ideias
prévias que os educandos têm sobre determinado assunto porque, com as novas vertentes que vêm sendo apresentadas sobre consciência histórica e Educação Histórica, acredita-se - e aqui concordamos com tais perspectivas - que
os discentes não vão à sala de aula sem o menor conhecimento de História.
Ou seja, eles já possuem um conhecimento prévio sobre tal assunto através de
outras formas além daquelas oferecidas pela escola, como por exemplo filmes,
desenhos, museus, jogos, a própria história familiar, internet, documentários,
séries, entre outros sistemas de mídias e experiências que distribuem informações.
Assim, uma das formas que podemos usar para extrair narrativas de alunos é a aula-oficina. Essa metodologia que foi desenvolvida pela professora
doutora Isabel Barca e que, nas palavras dela, com relação à aula-oficina,
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A ideia é que, primeiramente, o professor selecione um conteúdo, pergunte aos alunos o que eles sabem a respeito e, então, selecione as fontes históricas pertinentes
para a aula. Em seguida, ele deve orientar os estudantes a analisar os materiais, fazer
inferências e comparações. Todos se envolvem no processo e produzem conclusões
históricas, que podem ser mais ou menos válidas e mais ou menos próximas às dos
historiadores. No entanto, elas devem sempre ser valorizadas, avaliadas e reconceitualizadas com a ajuda do educador. Assim, as crianças tomam consciência do que
aprenderam, do que falta saber e do que mais gostariam de conhecer. A aula-oficina vai
contra a corrente que não se preocupa com o que ensinar e prioriza em manter o grupo
motivado. (BARCA, 2013, p. 2).

Desse modo, a aula-oficina tem por intenção pesquisar previamente,
através da produção das narrativas, as percepções dos alunos sobre determinados assuntos históricos, os incentivando a pensar, comparar, analisar historicamente, claro que não no mesmo patamar de um historiador, entretanto
podemos perceber que através dela podemos chegar a conclusões parecidas.
No caso do Trabalho de Conclusão de Mestrado, só para exemplificar,
usamos desta metologia com os jovens historiadores em formação. A forma
como ela foi utilizada iremos apresentar brevemente.
Logo, ao tratar sobre a relevância da aprendizagem histórica, Jörn Rüsen
diz que
A aprendizagem histórica pode se explicar como um processo de mudança estrutural
na consciência histórica. A aprendizagem histórica implica mais que um simples adquirir de conhecimento do passado e da expansão do mesmo. Visto como um processo
pelo qual as competências são adquiridas progressivamente, emerge como um processo de mudança de formas estruturais pelas quais tratamos e utilizamos a experiência e
conhecimento da realidade passada, passando de formas tradicionais de pensamento
aos modos genéticos. (RÜSEN, 2010, 51).

Sendo assim, aprender História é mais do que simplesmente “adquirir
conhecimento” sobre o passado. Aprender História significa relacionar um
acúmulo de experiências do passado com a intenção de perspectivar o futuro.
E a aula-oficina colabora para examinar as narrativas para além do conhecimento adquirido e averiguar como os discentes apreendem os saberes históricos e como esses fazem sentido na vida prática.
Como forma de exemplificar a aula-oficina, iremos apresentar como ela
foi utilizada no desenvolvimento da dissertação. Primeiramente, aplicamos
um pequeno questionário à turma na qual foi realizada a pesquisa sobre o que
os discentes entendiam por História3. Para tal propósito, questionamos: 1)
3 O resultado desta pesquisa foi publicado em um artigo intitulado “A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA DE
JOVENS HISTORIADORES EM FORMAÇÃO: COMO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS CONCEITUAM
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Para você, o que é História, 2) Para que serve a História e 3) Já ouviu falar de
consciência histórica? O que lhe vem a cabeça ao ler este termo (consciência
histórica)?
Após as análises feitas sobre como os universitários perceberam a História, buscamos compreender como eles narravam o processo revolucionário
ocorrido na Inglaterra durante o século XVII e o que estes processos significavam na visão deles. A escolha sobre analisar as narrativas acerca da Inglaterra
do século XVII ocorreu porque acreditamos que o processo revolucionário
ocorrido na Inglaterra durante o século XVII inaugurou uma nova forma de
compreensão sobre o poder da Monarquia Absolutista e os efeitos que este
poder exerceu naquela sociedade, a ponto de influenciar na célebre Revolução
Francesa (1789), entre outros inúmeros aspectos que a Inglaterra do século
XVII inaugurou, como, por exemplo, o embrião da Revolução Industrial.
Para a aula-oficina, o professor-pesquisador, como já dito anteriormente,
deve optar por algumas fontes à análise do público-alvo, na nossa dissertação
na qual usamos essa metodologia, as fontes escolhidas e utilizadas foram: 1)
o filme “Morte ao rei”, 2) a leitura prévia da obra de Cristopher Hill “A Revolução de 1640”; 3) intervenções mediadas pelo autor deste trabalho através
de slides e 4) alguns livros didáticos4 que abordassem algo atinente ao tema
à análise dos jovens historiadores em formação. Como desfecho da aula-oficina, foi aplicado um questionário contendo dez perguntas aos discentes para
que se posicionassem acerca do conceito substantivo, que, nesse caso, foi o
processo revolucionário ocorrido na Inglaterra durante o século XVII, e exibissem as suas ideias de segunda ordem, coadunando-as com alguns excertos
de livros didáticos sobre os processos, já que, muitas vezes, é através do livro
didático que o saber é distribuído, e, por fim, que evidenciasse se a análise
sobre o processo revolucionário contribuiu, de alguma forma, nas insituições
da contemporaneidade, ou seja, se ele apresenta algo para a vida prática dos
historiadores em formação.
No próximo subtítulo, discutimos teoricamente sobre o conceito de História e da consciência histórica.

HISTÓRIA?”, diponível em: <http://www.lapeduh.ufpr.br/revista2014/REDUH.pdf>. Acesso em jan. de 2014.
4 Os livros didáticos foram utilizados como fonte à análise dos jovens historiadores em formação. Serviu para que
eles os relacionassem com as outras fontes apresentadas e debatidas. Estas relações foram substanciadas através de
algumas perguntas do questionário que se apresenta no anexo 1 e a análise dos jovens historiadores irão aparecer no
capítulo 3 deste Trabalho de Conclusão de Mestrado.
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CONSCIÊNCIA HISTÓRICA: AS CONTRIBUIÇÕES DE RÜSEN
ÀS REFLEXÕES DA PRÁXIS DOCENTE
A proposta aqui, que construímos na dissertação, foi debater teoricamente a produção da narrativa como fonte de sentido e significado no desenvolvimento da consciência histórica, já que a Educação Histórica é uma
forma de investigar os processos internalizados da História através das formas
significativas para as pessoas.
Nessa direção, percebemos que para a Educação Histórica a narrativa
(oral ou escrita) é uma das formas de evidenciar aquilo que as pessoas articulam em seus pensamentos através de símbolos, palavras ou imagens que,
juntos, acabam gerando sentido. Por isso, é necessário pensar que a escrita,
ou melhor, a representação substancial de símbolos com significados, é um
espaço de expressão e manifestação da aprendizagem histórica.
A base teórica do trabalho aqui apresentado está amparada, principalmente, nos postulados do filósofo da História Jörn Rüsen, pois acreditamos
que as suas propostas são de grande contribuição para a reflexão do pensamento histórico e da função da História para a vida prática das pessoas.
As ideias do filósofo alemão contribuíram para a percepção das formas
como os discentes da graduação compreenderam os processos revolucionários
ocorridos na Inglaterra no período especificado. A compreensão destes acontecimentos por parte dos discentes é importante porque este período histórico
inaugurou uma nova forma de se perceber a política, a sociedade, a liberdade
e, principalmente, o indivíduo como portador de direitos e deveres. Tanto
que este novo cenário, cujo ápice foi o rompimento com o poder, influenciou
ideias que deram origem à Revolução Francesa de 1789, em razão do contato
que alguns iluministas franceses tinham com os intelectuais ingleses.
As propostas de Rüsen evidenciam como a História vai além de um aglomerado de fatos e datas. Para compreender a base teórica de Rüsen, faz-se necessário
refletir sobre algumas questões acerca da História, como, por exemplo: 1) O que
é História? 2) Para que serve a História? 3) Para quem serve a História? 4) Pode-se
entender a História como ciência? 5) Qual a função do conhecimento Histórico
para a vida prática?
A História é um conceito portador de amplas interpretações, ou seja, ela possui vários significados, conforme evidenciou Ciro Flamarion Cardoso ao afirmar
que “‘História’ é um termo polissêmico, o que significa que possui significados
variados. Devido a isto, convém deixar sempre bem claro em qual sentido está
sendo empregado em cada contexto do seu uso.” (CARDOSO, 1981, p. 28).
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Estevão Rezende Martins também menciona essa gama de significados
presentes no conceito de História quando diz que “História: um conceito que
sofre de uma plurivocidade clássica.” (MARTINS, 2011, p. 44). Isso quer
dizer que a compreensão da História é intersubjetiva e, ao mesmo tempo, histórica porque a própria percepção sobre os homens no tempo varia conforme
cada época, cada sociedade, cada cultura. O que demonstra que cada período
tem uma forma diferente de compreender a História, Como bem frisou Cerri:
“Afinal, a geração de sentido histórico, também é histórica!” (CERRI, 2011:
p. 61).
Para o historiador Reinhart Koselleck, no livro “Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos” (2012),
[...] O significado peculiar de ‘história’, que lhe permite, ao mesmo tempo, ser e saber-se como tal, pode ser entendido como uma fórmula geral para um dado movimento
circular de caráter antropológico, que remete à relação recíproca entre a história e o
conhecimento dela.” (KOSELLECK, 2012, p. 119).

Ou seja, existem outras formas de perceber a História e o tempo para
além de uma única versão, pois ela é uma narrativa que busca relacionar as três
dimensões temporais (presente-passado-futuro).
Jörn Rüsen apresenta a História como fundamento e conteúdo da consciência histórica. Isso porque, para ele, como para uma série de outros/as
autores/as, História é uma versão narrativa sobre os reflexos da consciência
histórica manifestada através da Historiografia ou, também, pela narrativa
oral. Entendemos, então, que a História é uma versão subjetiva que se manifesta através da consciência histórica. Nas palavras de Rüsen
Essa resposta subjetivista à pergunta sobre o que é ‘história’ como conteúdo da consciência histórica, propriamente, leva em conta o fato de que, no tratamento cognitivo do
passado, no qual se constitui uma representação de algo como ‘história’, intenções no
tempo desempenham um papel decisivo, que – por definição – vai além da experiência
da evolução temporal do homem e de seu mundo no passado. As experiências do
tempo só servem para orientar a vida prática atual quando decifradas mediante essas
intenções. Sem estas, ou seja, tomadas puramente em si, as experiências seriam, com
efeito, sem sentido. (RÜSEN, 2010, p. 69)

Dessa forma, pensar a História passa pela compreensão de que a mesma
é uma narrativa evidenciada através da consciência histórica que esta está intimamente ligada às carências de orientação para a vida prática, fomentadas
através das experiências das pessoas em suas dinâmicas sociais.
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Para se entender o que Rüsen pretende ao se referir à História como conteúdo da consciência histórica, devem estar bastante claras duas questões: 1)
como o indivíduo adquire esta consciência histórica e 2) o que é consciência
histórica para Rüsen - tendo em vista que as propostas teóricas dele são o respaldo teórico desta pesquisa.
Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que o indivíduo, para o filósofo alemão, adquire consciência histórica quando se manifesta no mundo,
ou seja, quando ele age intencionalmente em suas práticas. E essa consciência
histórica “[...] pode ser analisada como um conjunto coerente de operações
mentais que definem a peculiaridade do pensamento histórico e a função que
ele exerce na cultura humana.” (RÜSEN, 2010, p. 37). Assim, a história serve
à vida prática quando é substanciada através das narrativas sobre o passado,
tendo por intenção perspectivar o futuro.
A teoria de Rüsen parte do princípio que a consciência histórica é imanente aos seres humanos na medida em que eles são motivados por ações
e intenções. Assim sendo, tais ações e intenções são reflexos da consciência
histórica, evidenciados na vida prática, que se formam através da experiência,
essa que é reflexo do ser humano em seu processo de socialização.
Ao afirmar a ideia de que a consciência histórica é imanente ao ser humano, acabamos por entrar no próprio campo da linguística, já que a consciência
histórica surge na dinâmica das narrativas e a linguística, por sua vez,
(...) é constituída inicialmente por todas as manifestações da linguagem humama, que
se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, de épocas arcaicas, clássicas ou
de decadência, considerando-se em cada período não só a linguagem correta e a “bela
linguagem”, mas todas as formas de expressão. (SAUSSURE, 2002, p. 13).

A linguagem - que é o objeto de estudo da linguística - é a forma como
nós humanos nos manifestamos, nos representamos, nos entendemos no
mundo. Assim, é preciso compreender a consciência histórica por uma ótica
linguística também, como bem apresentou Rüsen ao discorrer sobre a utilização da mesma para conceitos históricos:
Conceitos históricos são os recursos linguísticos das sentenças históricas. É o material com que são construídas as teorias históricas e constituem o mais importante
instrumento lingüístico do historiador. Sua formação e utilização decidem se e como
o pensamento histórico científico se realiza. Por meio de sua utilização no manejo
interpretativo das fontes decide-se também, portanto, o valor das teorias históricas.
(RÜSEN, 2010, p. 91-92).
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Podemos entender que os conceitos históricos se formam através da manipulação de formas linguísticas na substanciação deles, de tal forma que a
consciência histórica acaba sendo um reflexo da formatação dos conceitos
históricos. A partir disso, o historiador é motivado, através de recursos linguísticos, a fazer suas interpretações e análises. Como se pode perceber nas
palavras de Rüsen,
(...) Conceitos históricos são o recurso lingüístico que aplicam perspectivas de interpretação histórica a fatos concretos e exprimem sua especificidade temporal. Designam, pois, a relevância que os estados de coisas referidos possuem, no contexto
temporal, em conjunto com outros estados de coisas, e que não são designados por
nomes próprios. Conceitos históricos mediam categorias e nomes próprios. Eles introduzem a realidade temporal dos estados de coisas designados por nomes próprios no
contexto de sentido designado pelas categorias. Em relação às categorias históricas,
eles possuem uma função particularizante e, em relação aos nomes próprios, uma
função generalizante. Eles fazem com que interpretações históricas gerais “convirjam”
com a comprovação de fatos reais. (RÜSEN, 2010, p. 94).

Assim, são os recursos linguísticos que tornam possível a comunicação
entre os historiadores, ou seja, esses criam conceitos particulares para fatos
históricos e situações particulares. Dessa maneira, podemos inferir que as formas com as quais os historiadores interpretam os conceitos históricos ocorrem
através da compreensão das manifestações linguísticas inteligíveis entre indivíduos que partilham de uma certa coesão na percepção das falas, isto quer dizer
que os indivíduos em seu frame5 conseguem se comunicar e se entender.
Hayden White (1995) apresenta que
Os diversos níveis de integração lingüística – desde a simples operação nomeativa,
através do esquema classificatório sincrônico de um lado e do esquema diacrônico
do outro, pelos quais podem ser estabelecidas as classes de fenômenos históricos e
as relações que mantêm entre si, até o “significado” que têm para o entendimento de
todo o processo histórico – gerariam, eles mesmos, diferentes concepções da tarefa do
historiador, de acordo com a importância que o historiador concedesse a uma ou outra
das diferentes operações necessárias à constituição de uma abrangente “linguagem do
discurso histórico”. O historiador que se concentrasse no nível lexical representaria um
dos extremos e produziria essencialmente crônicas – embora muito mais “completas”
do que as produzidas por seus congêneres medievais –, enquanto o historiador que
levasse a cabo com demasiada rapidez a descoberta do sentido último (semântica) de
todo o campo histórico produziria “filosofia da História”. (WHITE, 1995, p. 284)

5 Para a Linguística, “A Semântica de Frames, abordagem desenvolvida por Charles Fillmore (1975,1977,1982,1985),
trata da estrutura semântica dos itens lexicais e construções gramaticais. O termo frame designa um sitema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização da
experiência.” (FERRARI, 2011, p. 50).
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Sendo assim, Hayden White também entende a íntima relação entre linguística e a narrativa histórica. Significa dizer que os historiadores, conscientes
ou não do ato em si, praticam a utilização da linguística em suas inferências
históricas através dos signos que desenvolvem para explicar às pessoas os processos que ocorrem na relação entre o homem e o tempo e é isto que dá sentido aos processos históricos, claro que a perspectiva de Hayden White atinente
à História como narrativa adquirida pela epistemologia é bem distante do que
propõe Rüsen, mas isso ficará para uma outra história.
Logo, faz-se necessário refletir sobre a consciência histórica também
por uma ótica linguística, pois ela é um campo do saber que se propõe explicar as dinâmicas das representações humanas através das linguagens, sendo
assim, quando se trata de pensamento e humanos, a linguagem é a conexão
desta relação, de tal forma que “A linguística tem relações estritas com outras
ciências, tanto que tomam emprestados como lhe fornecem dados.” (SAUSSURE, 2002, p. 13), ou seja, a linguístca proporciona um subsídio teórico
para compreender a forma como os humanos se respondem no mundo através
das narrativas.
Esta ideia se complementa com a afirmativa de Rüsen de que
A pesquisa é então submetida ao crivo de princípios linguísticos que integrariam doravante o estoque de instrumentos de qualquer ser humano em sua relação linguística
com o mundo e em sua auto-interpretação. (RÜSEN, 2010 III, p. 26).

A análise feita através do exposto acima vem ao encontro do que está
sendo dito até então sobre a linguística neste trabalho: ela é um instrumento
do historiador na articulação de suas escritas relativas à formação da significação histórica.
Porém, Rüsen elenca que existem outras áreas complementares à percepção nas análises sobre a História e a produção da História (Historiografia):
Os temas que são tratados agora [Rüsen está fazendo menção ao que analisou no terceiro e último volume da trilogia Teoria da História (2010)] (historiografia e formação
histórica) requerem uma reflexão mais pormenorizada sobre modos de pensar e conteúdos do saber de outras disciplinas (como, por exemplo, a linguística, a pedagogia, a
psicologia, a teoria da literatura) [...]. (RÜSEN, 2010 III, p. 7).

Sendo assim, Rüsen apresenta que para uma melhor compreensão da
História e para uma produção historiográfica mais profícua, é imprescindível
o estudo de outras ciências que colaboram para uma melhor inferência, como,
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por exemplo, a Filosofia, que é uma das ciências mais antigas, ou melhor, ela é
a “mãe das ciências”, de tal forma que, em todo seu histórico, o objetivo nevral
dela era e é compreender e explicar como funcionam as dinâmicas sociais. Tal
proposta é similar à Sociologia que também é uma ciência auxiliar à percepção
da História, principalmente após seu surgimento com Augusto Comte, até as
novas análises que foram surgindo para compreender a sociedade com o propósito de melhorá-la. A Antropologia também ajuda nas análises históricas,
pois os antropólogos analisam como funciona, in loco, as relações sociais e os
valores que cada sociedade adequa à sua cultura.
Outra ciência que auxilia para a compreensão da História é a Arqueologia, é através dela que se acha os registros humanos através da matéria, ou
seja, ela pode vir a ser um complemento à ótica histórica, pois ela estuda os
vestígios humanos que ultrapassaram os tempos de vida das sociedades.
A Linguística, ciência esta que já foi citada anteriormente, colabora aos
debates históricos principalmente por se tratar de uma ciência especializada
na língua, ou seja, ela é um subsídio teórico que contribui à análise e intencionalidade dos discursos. A Pedagogia instrumentaliza na percepção acerca
do desenvolvimento cognitivo e como ocorrem os processos de apreensão do
sujeito portador do saber. Já a Literatura colabora na discussão sobre a verdade dos fatos e a ficção, pois ela não tem uma proposta de verdade, mas com
ela se pode analisar como os homens que a escreveram e escrevem percebem
seu mundo, ou seja, a ficção, de certa forma, tem um fundo de verdade, já
que as suas manifestações diegéticas são portadoras de um significado e uma
intenção de quem a escreve, sendo a experiência a fomentadora destas escritas, como, por exemplo, ao ler a Utopia de Thomas Morus, ele criou uma
sociedade inexistente (Utopia) para correlacionar a uma sociedade existente
(Inglaterra).
Além destas ciências irmãs explicitadas, existem outras que podem colaborar na interpretação analítica do pesquisador. No caso deste Trabalho de
Conclusão de Mestrado, as ciência sociais aplicada e as ciências humanas consultadas como subsídio teórico foram, principalmente, a Linguísitica - pois
para a análise das narrativas, usamos a Análise de Conteúdo da Bardin (1977)
-, a Filosofia – já que a base teórica deste trabalho é Jörn Rüsen, sendo ele um
filósofo da História -, além de Pedagogia e Sociologia.
Logo, podemos entender que para termos uma interpretação mais profícua das fontes
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[...] existem ciências auxiliares. Trata-se das ciências que produzem o conhecimento teórico sober o conjunto de fatos, em cuja conexão temporal a interpretação tem
interesse; trata-se, portanto, de todas as ciências humanas com pretensões teóricas.
(RÜSEN, 2010 II, p. 133).

Para sustentar e fomentar as suas análises histórico-filosóficas, Rüsen buscou em outros campos do saber subsídios teóricos para respaldar e consolidar
seus postulados. De tal forma que outras ciências “irmãs” colaboraram para
os fundamentos da percepção sobre a sistematização da tipologia das consciências históricas, o que levou, assim, à reflexão de que a ciência da História é
nutrida com estes fundamentos. Como o próprio Rüsen coloca ao dizer que
Como resultado desse processo abstrativo, que deve conduzir aos fundamentos da
ciência da história, obtém-se, como grandeza genérica e elementar do pensamento
histórico, a consciência histórica: todo pensamento histórico, em quaisquer de suas
variantes – o que inclui a ciência da história –, é uma articulação da consciência histórica. A consciência histórica é a realidade a partir da qual se pode entender o que a
história é, como ciência e por que ela é necessária. (RÜSEN, 2010, p. 56).

Com isso, toda a análise científica sobre a História é motivada pela intencionalidade da consciência histórica do historiador que faz suas análises
inspirado em suas experiências, interpretações e orientações à vida prática.
No que se refere à segunda questão - o que é consciência histórica para
Rüsen -, a consciência histórica para Rüsen é exatamente a apropriação do
ser humano sobre o conhecimento do passado, o que permite ao indivíduo,
através do presente, criar perspectivas com relação ao futuro. Em outras palavras, o indivíduo no presente, por intermédio de suas experiências, ações e
intenções, interpreta o passado com o objetivo de perspectivar o futuro. Para
este trabalho, fizemos um questionário de tal forma que algumas questões
elaboradas para eles responderem tinham a intenção de extrair o sentido que
processo histórico estudado à dissertação desenvolveu neles.6
Há, assim, uma constante interação entre essas as três dimensões temporais – presente, passado e futuro. E, nessa relação entre as dimensões, a análise
do passado na busca de uma perspectivação ao futuro serve como orientadora
das carências do presente.
Isto quer dizer que o indivíduo no presente, através das suas experiências,
interpreta o passado para, através das suas ações e intenções, dimensionar o futuro, fazendo uma constante relação entre as três dimensões temporais. Por isso,
6 A análise destas narrativas foi apresentada no capítulo 4 da dissertação original.
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[...] a consciência histórica não pode ser meramente equacionada como simples conhecimento do passado. A consciência histórica dá estrutura ao conhecimento histórico como um meio de entender o presente e antecipar o futuro (RÜSEN, 2010, p. 36).

Ou seja, a consciência histórica não pode ser entendida somente como
uma forma de obter conhecimento pelo conhecimento, mas sim, a forma
como se estrutura o saber para a vida prática através do conhecimento histórico porque
[...] A consciência histórica serve como um elemento de orientação chave, dando à
vida prática um marco e uma matriz temporais, uma concepção do “curso do tempo”
que flui através dos assuntos mundanos da vida diária. Essa concepção funciona como
um elemento nas intenções que guiam a atividade humana, “nosso curso de ação”. A
consciência histórica evoca o passado como um espelho da experiência na qual se reflete a vida presente, e suas características temporais são, do mesmo modo, reveladas.
(RÜSEN, 2010, p. 56).

Com isso, podemos afirmar que a consciência histórica é a forma como
os seres humanos (historiadores ou não), através da experiência do tempo,
articulam sua vida prática nas três dimensões temporais: presente, passado
e futuro. E, nesta relação das três dimensões temporais, a busca no passado
serve como orientadora das carências do presente. Portanto, faz-se necessário
pesquisar como os jovens historiadores em formação percebem esta tridimensionaliadade, já que eles estão sendo habilitados e instrumentalizados à compreensão dos humanos no tempo.
Sendo assim, a pesquisa se fez fundamental, pois o objetivo foi analisar
as narrativas dos acadêmicos de História e quais os significados desenvolvidos por eles através do passado, tendo em vista que estes jovens historiadores
talvez estejam, através de suas competências no manusear com a História,
formando opiniões, além de não haver nenhum trabalho que tenha como
foco de pesquisa o sentido desenvolvido de jovens historiadores em formação
no que diz respeito ao processo revolucionário da Inglaterra durante o século
XVII.
Edward Hallet Carr demonstra que o sentido do passado ocorre no
presente, ou seja, a motivação do presente que leva os humanos a pesquisar o
passado. Tal proposição está apresentada em sua obra “Que é História” (1996)
ao se referir aos historiadores e suas análises do passado,
nós [aqui refere-se aos historiadores e suas análises sobre o passado] podemos visualizar o passado e atingir nossa compreensão do passado somente através dos olhos
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do presente. O historiador pertence à sua época e a ela se liga pelas condições de
existência humana. As próprias palavras que usa – tais como democracia, império,
guerra, revolução – têm conotações presentes das quais ele não pode se divorciar.
(CARR, 1996, p.60).

A partir dessa ideia, entendemos que não há como perceber o passado
com os “olhos do passado”. Portanto, é preciso compreender que o ser humano só “vai ao passado” através da busca pela compreensão do presente.
Marc Bloch, ao discorrer sobre as duas dimensões temporais (presente
e passado) afirma que “A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente” (BLOCH, 2001: p. 65). Isto é,
a compreensão da História – que segundo o próprio Bloch é a “Ciência dos
homens’[...] ‘dos homens, no tempo’.” (BLOCH, 2001, p. 55) -, pela ótica
dos historiadores não se restringe somente ao passado, mas se apresenta na relação dialética entre as duas dimensões temporais (presente e passado). Tanto
que, para Rüsen, existe também a terceira dimensão – o futuro.
A busca de se compreender o passado através das pesquisas sempre é uma
busca racional, sendo que, para explicar “a racionalidade específica do histórico”, Rüsen afirma que se deve
[...] 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 Habermas, Wolfgang Welsch formulou a
seguinte resposta: a racionalidade está presente sempre que ‘assertivas são criticáveis
e fundamentáveis com base nas suas próprias pretensões de validade.’. (RÜSEN, 2010,
p. 151).

À problematização da História enquanto ciência é necessário que as pesquisas históricas sejam realizadas de maneira racional. Para atingir tal objetivo, Rüsen aponta que o procedimento de pesquisa deve seguir três fases:
heurística, crítica das fontes e interpretação.
A fase inicial de uma pesquisa, segundo Rüsen, é caracterizada pelo uso
da heurística, pois esta
[...] é a operação metódica da pesquisa, que relaciona questões históricas, intersubjetivas controláveis, a testemunhos empíricos do passado, que reúne, examina e classifica
as informações das fontes relevantes para responder às questões, e que avalia o conteúdo informativo das fontes. (RÜSEN, 2010, p. 118).
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Dessa forma, o início de uma pesquisa histórica deve ser baseado na
possibilidade de realização da mesma e sua proposta tem de estar pautada na
presença das carências de orientações no agir dos pesquisadores que, no caso
deste Trabalho de Conclusão de Mestrado, buscamos, através da aula-oficina,
captar os discursos que os discentes evidenciaram sobre os processos revolucionários ocorridos na Inglaterra ao longo do século XVII.
A segunda fase apontada por Rüsen é a crítica das fontes, que se apresenta como
[...] a operação metódica que extrai, intersubjetivamente e controlavelmente, informações das manifestações do passado humano acerca do que foi o caso. O conteúdo
dessas informações são fatos ou dados: algo foi o caso em determinado lugar em
determinado tempo (ou não). Com a crítica das fontes a pesquisa histórica pisa no chão
seguro de facticidade do conhecimento histórico. (RÜSEN, 2010, p. 123).

Isto quer dizer que para o desenvolvimento da pesquisa histórica é necessário fazer uma crítica sobre as fontes guiada pelos questionamentos que os
pesquisadores elaboram com a intenção de suprir as carências de orientação
do agir no presente, no caso deste Trabalho de Conclusão de Mestrado, a
crítica está pautada nas narrativas que foram desenvolvidas pelos jovens historiadores em formação para interpretar as ideias de segunda ordem que eles
desenvolveram sobre o processo revolucionário ocorrido na Inglaterra durante
o século XVII.
Por fim, Rüsen apresenta a fase da interpretação, que é
[...] a operação metódica que articula, de modo intersubjetivamente controlável, as
informações garantidas pela crítica das fontes sobre o passado humano. Ela organiza
as informações das fontes em históricas. Ela as insere no contexto narrativo em que
os fatos do passado aparecem e podem ser compreendidos como história. (RÜSEN,
2010, p. 127).

Portanto, a interpretação é um dos processos finais ao desenvolvimento
da pesquisa para que ela passe a se tornar uma produção científica, sendo
assim, estas três fases correspondem ao desenvolvimento da produção historiográfica, que é o momento de substanciar as pesquisas históricas. E, no caso
da dissertação, foi o momento no qual articulamos as manifestações narrativas
dos jovens historiadores em formação em relação ao processo revolucionário
ocorrido na Inglaterra durante o século XVII.7
7 Estas análises aparecem no capítulo 3.
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Logo, as pesquisas históricas quando transformadas em escrita histórica (Historiografia) se sustentam em quatro tipos de narrativas – tradicional,
exemplar, crítica e genética – porque, como o próprio Rüsen coloca, “A narrativa é um processo de poiesis, de fazer ou produzir uma trama da experiência
temporal tecida de acordo com a necessidade de orientação de si no curso do
tempo.” (RÜSEN, 2010, p. 95). Assim, todo esse processo transforma a narrativa histórica em “um sistema de operações mentais que define o campo da
consciência histórica.” (RÜSEN, 2010, p. 95).
Para o filósofo alemão, os seres humanos apresentam, até o momento,
um conjunto de consciências históricas que se manifestam por meio de narrativas (escritas e orais) e se configuram em constituições de sentido. Esse
conjunto se divide em quatro tipos: tradicional, exemplar, crítica e genética.
A consciência histórica tradicional
[...] é a forma da constituição narrativa de sentido e um tópos da argumentação histórica que interpreta as mudanças temporais do homem e do mundo com a representação
da duração das ordens do mundo e das formas de vidas. Histórias que obedecem a
esse formato e a esse tópos remetem às origens, que se impõe às condições contemporâneas da vida, e que se querem manter inalteradas, presentes e resistentes ao longo
das mudanças no tempo. (RÜSEN, 2010, p. 48).

Significa que, quando apresentamos uma narrativa tradicional, nós buscamos nos orientar de forma atemporal, ou seja, as nossas intenções no agir
são de repetições culturais, de tal forma que tentamos inserir o passado no
presente.
Já na consciência histórica exemplar (ou constituição exemplar de sentido) a experiência no tempo é empregada, como o próprio nome sugere, de
forma exemplar, ou seja, nos humanos nos orientamos através de regras para
as práticas cotidianas, sem a tentativa de inserir - como na narrativa tradicional - o passado no presente, mas usar o passado como paradigma ao presente
e visualizar o futuro através destes exemplos, isso quer dizer que há uma tendência de justificar as nossas ações do presente com experiências do passados,
exemplificando que se outrora ocorreu, podemos usar como referencial para
o hoje e o amanhã.
Assim, a narrativa histórica exemplar é
[...] uma forma da narrativa histórica e um tópos da argumentação histórica que se
distingue do tipo da constituição tradicional de sentido por uma ampliação do campo
da experiência e por um nível mais elevado de abstração na relação normativa do saber
histórico à prática. Os limites estreitos, impostos por uma constituição tradicional de
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sentido à elaboração do tempo, são ultrapassados. Não se trata mais dos processos e
acontecimentos do passado nos quais se constitui o sentido necessário para conta de
situações concretas do agir hoje. A questão agora é de ter presentes todos os conteúdos da experiência nos quais as determinações de sentido tomam uma forma abstrata: não aparecem mais como realidades concretas na vida prática, mas são pensadas
como regras, pontos de vista, princípios. (RÜSEN, 2010, p. 51)

A máxima que representa este tipo de narrativa é a célebre frase “Historia
Magistra Vitae”, significa dizer que quem percebe a História com esta consciência consegue entender que ela serve para ensinar o que se deve ou não
fazer em decorrer dos acontecimentos do passado. Logo, a História orienta o
presente através de seus exemplos para que o indivíduo aja e se oriente pelo o
que aconteceu.
O terceiro tipo de consciência histórica apresentado por Rüsen é a crítica. Quem apresenta este tipo de consciência tende a negar os processos do
passado, visualizando algo que rompa com o que já se teve, ou seja, a
constituição crítica de sentido surge nas formas da narrativa histórica e nos topoi da
argumentação histórica que trata sobretudo de esvaziar os modelos de interpretação
histórica culturalmente influentes, mediante a mobilização da interpretação alternativa
das experiências históricas conflitantes. Modelos consagrados de autocompreensão
e da legitimação históricas das relações sociais são desmantelados quando contrastados com as possibilidades alternativas da memória histórica. Do mesmo modo, as
interpretações históricas das circunstâncias atuais da vida, e as perspectivas de futuro
da vida prática que delas decorrem, são desconstruídas pelo conflito das experiências
históricas, abrindo espaço para outros e novos modelos de interpretação. (RÜSEN,
2010, p. 55).

Nesta forma de narrativa, a proposta da crítica está no sentido de problematizar os modelos culturais estabelecidos, isto é, os indivíduos que apresentam esta consciência tendem a buscar novas formas de percepção sobre as
ações humanas em determinadas épocas, em oposição com as já estabelecidas
e concretizadas. Um pensamento filosófico, por sua vez histórico, que podemos usar como exemplo à prática desta narrativa crítica foi o Iluminismo, pois
faziam parte deste movimento homens como Diderot, D’Alembert, Condorcet, Conde de Voltaire, Conde de Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, entre
outros, que criticavam os paradigmas sociais consagrados em sua época.
Por último, Rüsen apresenta a consciência histórica genética ou constituição genética de sentido. Esta narrativa seria uma relação dialética entre as
duas primeiras citadas (tradicional e exemplar) em antítese com a terceira (crítica) que geraria, como resultado final, a síntese (genética), de tal forma que
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quem se orienta desta forma, percebe a História como processo, sendo assim,
ela não é vista de forma tradicional, nem de forma exemplar, nem de forma
crítica, mas sim como um processo no qual o presente é diferente do passado
e o futuro será diferente do presente. Então, a consciência histórica genética
[...] aparece nas formas e topoi historiográficos que põem o momento da mudança
temporal no centro do trabalho de interpretação histórica. Tempo como mudança adquire uma qualidade positiva, torna-se qualidade portadora de sentido. De ameaça a
ser reelaborada historicamente, o tempo passa a ser percebido como qualidade das
formas da vida humana, como chance de superar os padrões de qualidade de vida
alcançados, como abertura de perspectivas de futuro, que vão qualitativamente além
do horizonte do que se obteve até o momento. A inquietude do tempo não é sepultada
na eterna profundidade de uma determinada forma de vida a ser mantida, nem escamoteada na validade supratemporal de sistemas de regras e princípios do agir, nem
tampouco diluída na negação abstrata dos ordenamentos da vida até hoje acumulados.
Ela é disposta como motor do ganho da vida, estilizada historiograficamente como
grandeza instituidora de formas de vida capazes de consenso, ordenada topicamente à
vida prática como impulso de novas mudanças. (RÜSEN, 2010, p. 58-9).

Portanto, a pessoa que sustenta este tipo de narrativa percebe o tempo
como processo, entende que o presente não é igual ao passado, nem o passado
serve como exemplo ao presente, pois são tempos diferentes, práticas diferentes e novas relações a se perceber no tempo, justamente por conta dessa
compreensão processual. Tal percepção tem por intenção, principalmente, a
perspectiva do futuro como algo diferente das experiências vivenciadas, já que
a vida por um todo é processo e processos não são cíclicos nem repetidos.
Cada uma dessas consciências históricas está intimamente ligada à ideia
de antecipar o futuro, pois para Rüsen as três dimensões temporais – presente,
passado e futuro – têm, para o ser humano, uma função orientadora através
das consciências históricas.
Para entender a questão, um tanto quanto complexa de “perspectivar o
futuro”, temos que compreender o que Rüsen entende pelas três capacidades
do ser humano no seu tratar com o tempo, ou seja, do tempo natural que interfere no tempo humano, que são: experienciação, interpretação e orientação
temporal. Sendo assim, o indivíduo experiencia o tempo, interpreta o tempo
e se orienta através das três dimensões temporais.
As narrativas são norteadas por estas competências humanas que são
consideradas por Rüsen como fundamentais para o desenvolvimento da consciência histórica, porque elas estão unidas à ideia de aprendizagem histórica
que, para o filósofo, “É a consciência histórica humana relativa ao tempo,
experimentando o tempo para ser significativa, adquirindo e desenvolvendo
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a competência para atribuir significado ao tempo.” (RÜSEN, 2010: p. 79).
Para Rüsen, estas três competências (experienciação, interpretação e
orientação) guiam os seres humanos em suas narrativas, pois são manifestações - orais e/ou simbólicas - de suas consciências históricas, que, por sua vez,
irão culminar nas intenções do agir humano, uma vez que
através da memória o passado se torna presente de modo que o presente é entendido e
perspectivas sobre futuro podem ser formadas. A perspectiva sobre o passado domina,
é claro, uma vez que a consciência histórica funciona através da memória. Essa consciência está, porém, completamente determinada pelo fato de que a memória encontra-se
intimamente ligada às expectativas futuras. O próprio presente é visto, interpretado e
representado como um processo em curso na estreita relação cada memória com a
expectativa de futuro. (RÜSEN, 2010, p. 79).

Optamos por fazer uma ilustração, que segue abaixo, para evidenciar de
forma didática como funciona esta relação entre experienciação-interpretação-orientação juntamente com a consciência histórica tradicional-exemplar-crítica-genética. Que é:

(autoria própria)
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Estruturamos o esboço acima para apresentar de forma didática e sistêmica como funciona a dinâmica e dialética da apreensão do saber histórico
para Jörn Rüsen, de tal forma que “Aprender é um processo dinâmico em que
a pessoa que aprende é transformada. Algo é ganho, algo é adquirido – conhecimento, habilidade ou uma mistura de ambos.” (RÜSEN, 2010: p. 82),
ou seja, a necessidade de aprender História está exatamente na socialização do
acúmulo de experiências passadas durante os tempos, e elas são responsáveis
pelo agir dos seres humanos em suas vidas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de tudo que foi exposto até então, tivemos por intuíto demonstrar um pouco sobre as reflexões que vem sendo desenvolvidas acerca
da teoria da História em uma perspectiva da filosofia da História, apresentando que tais suportes teóricos são extremamente contributivos a uma reflexão
sobre a prática do conhecimento histórico, ou seja, visamos nessa síntese do
nosso primeiro capítulo da dissertação do mestrado demonstrar que a História é uma ciência de tal forma que ela é extremamente importanta à práxis
humana, isso quer dizer que, com as reflexões aqui apresentadas, podemos
inferir que a História vai muito além de um conglomerado de datas, fatos,
“nomes importantes”, pois, em verdade, estudar os homens no tempo, como
aferiu Marc Bloch, é compreender os sentidos e (res)significados que os mesmos tracejam durante seu caminho em vida, sempre, em uma relação dialética
entre o ontem, o hoje e o amanhã, perspectivar o futuro, amparado, como já
evidenciado, nas interpretações sobre as experiências do passado.
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OS MANUAIS DO PROFESSOR DE HISTÓRIA
E OS EDITAIS DO PNLD 2012 E 2015:
REGULAÇÃO OU HOMOGEINIZAÇÃO?

Virgínia da Silva Xavier1
Júlia Silveira Matos2

RESUMO: Esse artigo é uma síntese do segundo capítulo da minha dissertação
de Mestrado intitulada “Ensino de História e livros didáticos: diálogos entre os
editais do PNLD 2012-2015, o manual do professor e experiências pedagógicas”.
Nesse texto discuto o papel do manual do professor como um livro responsável pela “formação de professores”, já que os editais instituem que o manual do
professor ou livro do professor não pode ser mera reprodução do livro do aluno,
ele deve conter auxílio teórico metodológico ao docente. Os primeiros manuais
produzidos, por intelectuais como Jonatas Serrano, vieram a oferecer uma identidade a disciplina de História na construção de um código disciplinar e a criar
“methodos especiais” a serem usados nas aulas de história. Essa renovação teórica
e metodológica proporcionada através dos manuais produzidos para a formação
de professores, provocou uma reviravolta na educação no fim do século XIX e
início do século XX, em um momento em que o ensino buscava uma identidade
brasileira, mas ainda embasados em autores estrangeiros.
PALAVRAS-CHAVES: Manual do Professor, Ensino de História, Didática da
História, PNLD.

Pensar nas relações entre os saberes históricos constituídos em sala de
aula e os livros didáticos tem sido tema de análise de diversos estudiosos,
como Kazumi Munakata que discute a engrenagem estabelecida entre editais e autoria, Tania Regina de Luca que analisa a primeira experiência de
1 Mestre em História pelo PPGH- FURG. virgiinia025@hotmail.com
2 Doutora em História pela PUCRS e professora pelo PPGH- FURG. jul_matos@hotmail.com
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regulação dos livros didáticos ainda durante o governo de Getúlio Vargas,
Ana Maria Monteiro que fez um trabalho cuidadoso junto as experiências de
professores com os livros didáticos. Por fim, ainda podemos citar a obra organizada por Helenice Aparecida Bastos Rocha, Luís Reznik e Marcelo de Souza
Magalhães ao reunir trabalhos de grande contribuição para o debate sobre os
livros didáticos, suas temáticas e papel no ensino de História. Claro que aqui
precisamos reconhecer que temos muitos outros estudiosos de renome nessa
área, como Rebeca Gontijo, Circe Bitencourt, Juliana Filgueiras, Selva Fonseca, Margarida Dias e Maria Inês Stamatto entre outros que contribuem em
muito para esse Trabalho de Conclusão de Mestrado- TCM.
Na direção dessa discussão historiográfica, no presente trabalho analisamos a trajetória histórica e contribuição para a constituição do código disciplinar da História dos principais manuais da história no Brasil e refletidos nos
manuais do professor.
A trajetória ao qual percorre a disciplina de História em nossos dias teve
seu início como bem aponta Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli
na França no contexto das transformações revolucionárias no século XVIII.
Se a Revolução Francesa é considerada um marco historiográfico, pois pontua a mudança da História Moderna para Contemporânea com a aparição
da burguesia no cenário político, essa mesma burguesia interage também no
processo de transformação da História em disciplina ensinável, através de uma
educação pública, gratuita, leiga e obrigatória.
No Brasil, a disciplina de História surge juntamente com o colégio D.
Pedro II e por seu pioneirismo, os conteúdos ministrados no Brasil estavam
impregnados por tendências europeias, já que os livros utilizados eram importados da própria Europa. Essa premissa explica também porque até poucos anos atrás alguns docentes se utilizavam e até hoje ainda se utilizam a
da “pedagogia do questionário”, pois os livros europeus no século XVI eram
produzidos com perguntas e respostas inseridas. A partir de então, se formou
culturalmente a prática da reprodução. Dessa forma, a implementação do
colégio D. Pedro II se manifestou como um espaço intelectual capaz de formar um patriotismo brasileiro. Segundo a autora Michele Borges Martins a
respeito da necessidade da formação de uma identidade nacional
A referência sobre uma historiografia que trata a brasilidade de forma homogênea nos
faz perceber que a identidade brasileira foi construída em detrimento de outras [...]
esse projeto de criação de um perfil para a Nação não rompeu com a ideia de missão
civilizadora disseminada em nossa colonização por parte dos portugueses. (MARTINS,
2015, p. 58)
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Como apontou a autora, mesmo com a necessidade de uma renovação
teórica e metodológica no ensino para assumir suas características próprias, o
ensino ainda estava impregnado de resquícios do modelo europeu que ainda
permaneceram ou foram silenciados por não se encaixarem no modelo civilizador, como é o caso dos negros e índios que ficaram as margens da historiografia brasileira.
O cenário que observamos ao final do século XIX e início do século XX é
o nascimento de um ensino de História, na tentativa de constituir uma identidade brasileira ainda mais que segundo Martins “[...] a criação do IHGB e
do colégio D. Pedro II ocorreu em um momento tenso, pois o recém “nascido” Estado brasileiro ainda era ameaçado pela possibilidade de uma nova
unificação com Portugal” (MARTINS, 2015, p.57). Mesmo assim, com essa
carga de dependência que o Brasil possuía da História europeia, por se tratar
de um país jovem e, por conseguinte, uma produção historiográfica também
jovem, apesar disso “pode-se afirmar que, a partir de 1860, as escolas primárias e secundárias começaram a, sistematicamente, incluir em seus programas
a história nacional [...]” (SCHMIDT, BARCA, 2009,p.12). Essa inclusão
como explicitada na citação de Maria Auxiliadora Schmidt e Isabel Barca justifica o surgimento dos manuais do professor produzidos no início do século XX, onde intelectuais começaram a preocupar-se em produzir textos que
contribuíssem para a vida prática docente e posteriormente contribuísse para
a construção de um código disciplinar. Michele Borges Martins na sua dissertação intitulada “Jonathas Serrano e a práxis docente: proposições para o
ensino de História” aponta que Serrano é um dos intelectuais que refletiram
sobre a construção de um código disciplinar em História, a autora também
aponta que nesse período não existia instituições responsáveis pela formação
de professores e que esses manuais vieram a auxiliar no fazer histórico. De
acordo com Martins “(...) o código disciplinar engloba todos os aspectos que
são socialmente aceitos como formadores do ensino da história – currículo,
metodologias, valores, concepções teóricas e práticas de uma época”. (MARTINS, 2015, p.27)
Observamos que o ensino de História faz sua tentativa de desprendimento da história europeia mais efetivamente em meados dos anos de 1930,
é quando os conteúdos de História, mais especificamente História do Brasil
tiveram como objetivo a construção de uma formação nacional para o país,
através de nomes dos grandes heróis, marcos históricos e a construção de um
sentimento de amor à pátria. Ao encontro dessa afirmativa podemos refe89
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renciar a autora Rita de Cássia Cunha Ferreira onde a autora cita os órgãos
responsáveis pela fiscalização de um dos maiores disseminadores de ensino no
Brasil que é o livro. Em 1929 foi criado o INL (Instituto Nacional do Livro),
esse órgão tinha a intenção de fiscalizar a nacionalização do livro didático,
que passava a ser produzido no Brasil, ou seja, a principal função do INL era
monitorar os manuais para que esses fizessem referências à nacionalidade do
país atrelado ao ensino nas escolas. A partir dessa preocupação de regulação
do livro no Brasil, esse período ficou marcado pela implantação de políticas
gestoras de fiscalização, na mesma medida oito anos mais tarde, em 1938, foi
criada outra política pública também responsável por regulamentar o ensino
que transparecesse a criação de uma identidade nacional, a CNLD (Comissão
Nacional do Livro Didático). Essa comissão foi fruto de um governo de Estado que representava o período do Estado Novo, portanto, visava transformações não apenas de cunho pedagógico, mas também ideológicos.
No decorrer até os anos de 1961 o ensino de História se restringiu apenas em adaptações ou restrições nas propostas educacionais já instauradas no
Brasil. Um exemplo disso foi à criação de um decreto que vetava a escolha
do livro didático pelo professor. Elencando mais situações que restringiam o
livro didático no Brasil, conforme Selva Guimarães Fonseca, o período pós
1964 foi o momento em que a disciplina de História assumiu uma identidade
comandada pelas forças dominantes que reprimiu o atual cenário brasileiro.
A partir da constituição de 1967, o Estado ficou desobrigado a financiar o
ensino e caiu drasticamente os investimentos no setor educacional. De acordo com Fonseca o ano de 1968 ficou conhecido como o mais repressivo no
período da ditadura civil militar, ao mesmo tempo em que nesse período foi
marcado pelas reformas universitárias com a criação de cursos de graduação
e pós graduação, por outro lado, o regime atacava movimentos estudantis ao
cercear qualquer possibilidade de crítica ao novo modelo das universidades, a
ordem instituída por meio de um decreto que proibiu “[...] qualquer forma de
manifestação política não autorizada, provocativa ou subversiva.” (FONSECA, 2010, p.22). Esse modelo educacional passou por mais uma reformulação quando no início de 1969 por meio de mais um decreto e amparado pelo
Ato Institucional número 5 de dezembro de 1968, autorizou cursos superiores a atender as necessidades de mercado, dessa forma, esse ato institucional
desqualificava uma formação sólida ao priorizar o ensino de curta duração e
técnico. O decreto de 12 de dezembro de 1969 também amparados pelo AI-5
instituiu a inclusão da disciplina moral e cívica regulamentada pela Comissão
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Nacional de Moral e Civismo. Assuntos referentes à pátria, nação, heróis históricos eram temas recorrentes nessa disciplina. A lei 5.692-71 veio a justificar
a obrigatoriedade dos estudos de Moral e Cívica como disciplina, posteriormente constituiu-se a disciplina de Estudos Sociais. A disciplina de Estudos
Sociais reuniu Geografia e História em uma única matéria. Nesse sentido, a
área de ciências humanas foi reduzida drasticamente tanto na disponibilidade
de carga horária quanto a sua “intensidade”, como mencionado por Selva
Fonseca (2010). A intensidade aqui mencionada faz menção às restrições que
docentes sofreram a ministrar aulas de História ao coagir por vezes de forma
violenta as discussões de certos assuntos que possam a suscitar a crítica ao
atual governo e a situação política brasileira.
De acordo com Fonseca no final dos anos 1970 e no decorrer dos anos
de 1980, foi o período onde mudanças significativas no cenário educacional
começaram a acontecer. Com a ditadura civil militar enfraquecida devido à
aparição dos movimentos sociais, como também a organização de debates e
trocas de experiências fizeram emergir alguns movimentos, principalmente
por parte de educadores, que repensavam a problemática da educação no Brasil. A partir dos debates surgidos as vésperas da redemocratização brasileira
algumas redes de ensino, sejam elas nas pequenas ou grandes cidades, começaram a experienciar novos caminhos para abordar o ensino de História.
De um modo geral, é imprescindível observar cronologicamente as transformações da disciplina História no quadro educacional brasileiro através dos
governos instaurados em períodos diferentes, mas também indispensável perceber que antes mesmo da luta pela solidificação da História como disciplina,
precisou, em primeiro plano, refletir sobre a construção do código disciplinar da didática da História através dos manuais responsáveis pela formação
de professores como aponta Ana Cláudia Urban (2010) no livro intitulado
Didática da História. Esses manuais são os indicativos de como o ensino de
História foi pensado e desenvolvido. O que hoje percebemos no século XXI
não só através de livros específicos para a formação de professores, percebemos
também através do “Manual do Professor”, distribuídos juntamente com a
coleção de livros didáticos escolhidos pelos professores das escolas públicas
para a utilização em um período de três anos. Conferimos que o livro do Professor é um dos formatos atuais dos Manuais que Ana Claudia Urban analisa
em sua obra Didática da História que foram produzidos no início da década
de XX.
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Nos primeiros livros didáticos de História, ao final de todo livro didático
do aluno, era disponibilizado um número de páginas de referências e suportes
teóricos metodológicos a serem empregadas junto ao conteúdo contido no
livro do aluno. Nos dias atuais o MEC já disponibiliza um livro específico
para uso do docente.
No início do século XX Ana Cláudia Urban aborda que o código disciplinar da didática da história estava dividido em dois momentos: como disciplina, onde é apresentada a ideia de como ensinar e aprender História, ao
apontar caminhos para a prática docente e incorporar discursos que legitimam cada período histórico. Esses elementos, chamados de textos visíveis, são
aprendidos através da legislação vigente, currículos escolares, livro didático ou
manual de formação de professores. O segundo momento da análise é pensar
o contexto escolar na prática docente conhecido por textos invisíveis. A partir
da compreensão da utilidade do código disciplinar da didática da história,
Urban constata que mesmo que a disciplina didática da História não esteja presente nas grades curriculares da maioria das universidades brasileiras é
possível percebê-la com nomenclaturas diferentes como Metodologia do Ensino de História, Prática de Ensino e Estágio Supervisionado. Estas disciplinas
fornecem o conjunto de fontes e invisíveis e visíveis para a compreensão das
relações de ensino e aprendizagem.
Após tratar da constituição do código disciplinar de História quanto à
disciplina ensinável, Urban discorre sobre a construção da disciplina de didática da História no Brasil ao elencar autores pioneiros na produção de manuais para formação de professores. Esses livros continham formas de se pensar
o ensino de História, a aprendizagem e as relações que envolvem a prática
docente, entendidas como já mencionado, como fontes visíveis. De modo
geral, esses manuais eram e ainda são um guia de como os docentes deveriam
aplicar as teorias formuladas através da didática da História em suas práticas
no ensino.
Então, pensar de como “eram” e como “são” os manuais de formação de
professores é traçar um comparativo de como estes ainda se aproximam ou se
distanciam ao longo da constituição da disciplina de História. Para compreender como se constituíam os primeiros manuais destinados a formação de professores, tomamos como referência ainda a pesquisa de Ana Claudia Urban
onde no capítulo “A construção do código disciplinar da didática da História
no Brasil”, a autora se utiliza de seis manuais entendidos como fontes visíveis
para entender a concretização do código disciplinar da Didática da História.
92

E D U C A Ç Ã O H IST ÓR IC A : T R A J E T ÓR IA S D E P ES Q U I S A S

Nesse caso, para o estudo em questão, utilizamos os mesmos manuais, produzidos no início do século XX para percebermos as principais referências
utilizadas nesses livros que eram específicas para a formação de professores e
traçar um paralelo com os livros didáticos destinados ao professor produzidos
a partir de 1996, data esta que o livro didático se efetivou público e gratuito
até os dias atuais.
Os primeiros manuais analisados é o livro “Methodologia da História na
aula primária” publicada no ano 1917 e “Como se ensina História” de 1935
ambos produzidos por Jonathas Serrano. Essas obras tornaram-se essenciais
para o norteamento na formação de professores. Elas contribuíram para construção de um código disciplinar da Didática da História através do diálogo da
História com outras áreas do saber como psicologia, didática geral e pedagogia. No diálogo de Jonathas Serrano com seu tempo, foi inspirado no autor
norte americano John Dewey.
É nesse autor que ele irá buscar, também, os referenciais básicos para a sua concepção
do papel e do significado do ensino de História, bem como a sua perspectiva metodológica. Para esse autor, o ensino de História deve ter como referência primordial a
experiência da criança, o estímulo à sua curiosidade e o desenvolvimento de significações com base nas necessidades reais das crianças, tendo como ponto de partida a
relação passado/presente. (SCHMIDT,2004, p.193,194)

Serrano propõe “methodos especiais”, ou seja, ele desenvolveu métodos
que evitassem a memorização e aplicassem conteúdos que despertassem o
interesse do aluno. Maria Auxiliadora Schmidt complementa em seu artigo “História com Pedagogia: a contribuição da obra de Jonathas Serrano na
construção do código disciplinar da História no Brasil”, onde o contexto atual
no qual o país passava propiciou para que essas ideias emergissem. Juntamente
com o período da República Velha surgiu um grupo de intelectuais tencionados a modificar o cenário educacional brasileiro. De acordo com Schmidt,
as lutas sociais de âmbito rural e urbano, a Semana de Arte Moderna, a nacionalização da educação entre outras, fizeram com que vários intelectuais
brasileiros, dentre eles Jonathas Serrano, aderissem à causa.
Debruçamo-nos diretamente na fonte a obra Epitome de História Universal, primeiro livro publicado por Serrano. A obra analisada foi reeditada no
ano de 1942 e a primeira publicação em 1913. Nas primeiras páginas do livro
nos deparamos com algumas obras já produzidas pelo autor e comentários
proferidos de outros intelectuais ou jornais. Um desses comentários é sobre o
manual “Methodologia da História na aula primária” de 1917 mencionado
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por Urban e citado nesse trabalho, o livro recebe elogios de Afrânio Peixoto33
que o descreve como um excelente volume que se apresenta em linguagem
clara e seus métodos aplicados ao ensino de História são resultados de observações de países da Europa e América, como é o caso do autor norte americano John Dewey utilizado por vários intelectuais no início do século passado.
No comentário de Afrânio Peixoto, esse manual:
Não só de utilidade imediata para as normalistas e professoras, mas para todos os
estudiosos desses problemas, educadores e curiosos, é este livrinho tão bem feito,
pensado, escrito e até impresso, que dá vontade irresistível de ler e aprender, e mais,
ver brevemente outros tantos como esse, servindo a todas as disciplinas do curso
normal. (Introdução de Epítome de História Universal, 1942)

O sucesso da obra Epítome da História Universal é também referenciado
pelos autores Silvana Costa, Auro Rodrigues e José Silva no artigo intitulado
“O livro Epítome da História Universal e o ensino de História44” publicado no V Colóquio internacional educação e contemporaneidade em Sergipe. Costa, Rodrigues e Silva afirmam que “(...) a obra foi distribuída pelos
ginásios de todo o país tornando-se um clássico”. (COSTA, RODRIGUES,
SILVA, 2011, p.04). Essa premissa vem a justificar o caráter inovador, para
o ensino de História. A aceitação da renovação foi tamanha que a obra produzida por Serrano foi à porta de entrada como docente no colégio D. Pedro
II. Segundo Martins (2015) a ascensão de Serrano no âmbito intelectual é
percebida a partir da ocupação de cargos burocráticos administrativos dentre
eles na Comissão Nacional de Censura Cinematográfica, no Conselho Nacional de Educação, na subdiretoria técnica de Educação do Rio de Janeiro e na
Comissão Nacional do Livro Didático. Este último, a CNLD, segundo Rita
de Cássia Ferreira, dos trinta e dois professores que compunham o quadro de
funcionário do Colégio Pedro II no ano de 1937, quinze eram integrantes da
Comissão Nacional do Livro Didático, dentre eles estava Jonatas Serrano. Nas
publicações de Serrano, o autor uniu em um único conceito professor-educador, já que “o docente precisaria construir sua prática de forma a ensinar para
a vida em sociedade e não apenas para os livros”. (MARTINS, 2015, p.50)
De acordo com a autora Michele Martins, intelectuais como Serrano
3 Afrânio Peixoto foi médico legista, político, professor, crítico, ensaísta, romancista, historiador literário. Nascido
em Lençóis em lavras Diamantinas na Bahia em dezembro de 1876. Era membro do Instituto Geográfico e brasileiro
(IHGB)
4 O artigo em questão Epítome da História Universal e o ensino de História aborda uma análise quantitativa dos
conteúdos propostos no livro Epítome da História Universal, trajetória de seu autor Jonathas Serrano e envolventes
do processo de edição da obra.
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buscavam criar uma identidade brasileira através dos manuais didáticos, essa
premissa não se aplica ao primeiro manual produzido por Serrano, ao observar a ausência da História Brasileira e uma supervalorização da História da
Idade Média e Moderna. Também se percebe o investimento de um elevado
número de imagens presentes no manual55.
A terceira obra citada por Urban responsável pela constituição de um
código disciplinar da didática da História no Brasil chama-se “A pedagogia da
História” de Murilo Mendes produzido em 1935. O manual demonstra uma
preocupação com a renovação metodológica no Ensino de História propondo, segundo Mendes uma reflexão sobre Novas directrizes da methodologia
da história. Também discípulo de John Dewey, Mendes adotou em suas ideias
o estilo de ensino americano para o ensino secundário brasileiro. Apropriou-se
de métodos da filosofia da educação, ensino de história e reformas na escola secundária e inclusive suas ideias foram sugeridas ao Plano Nacional da
Educação e também rejeitadas por seu “americanismo”. Na mesma linha que
Serrano, Murilo Mendes acreditava que o estudo pautado na memorização
provocava o desinteresse de aprendizagem do aluno. Segundo Itamar Freitas,
pesquisador de Murilo Mendes:
Murilo Mendes ressalvava que alguns professores tentavam inovar: ofereciam um resumo prévio da lição, um quadro sinótico, um esquema, solicitavam um “ensaio sobre
a matéria explicada”, mas os alunos não eram orientados para o trabalho extra-classe.
Outros utilizavam mapas, gravuras como auxiliares na reconstrução do passado, faziam perguntas no meio da preleção, inseriam o teste como medida de verificação da
aprendizagem. Contudo, não se extirpava o maior defeito do ensino: “o seu caráter
formal, na transmissão dos conhecimentos” e o não atendimento “à modificação da
conduta que os estudos históricos poderiam trazer ao adolescente” (FREITAS, 2004,
p.167)

A partir dessa citação podemos perceber a tentativa de um ensino reflexivo e que suscitasse resultados reais de aprendizagem desprendendo-se da
pedagogia do questionário já mencionado nesse artigo. O autor sugere três
elementos fundamentais para uma nova pedagogia: as finalidades, o conteúdo
e a metodologia, esse tripé ocasionaria um processo de ensino-aprendizagem
voltado para o aluno como agente do processo. Freitas finaliza seu artigo com
uma incógnita através da pergunta: “que fim levou a pedagogia da história de
Murilo Mendes? ” Argumenta ainda que a pedagogia da história chegou a ser
5 Essa premissa esta justificada através de uma tabela quantitativa contida na versão completa do segundo

capítulo da dissertação “Ensino de História e livros didáticos: diálogos entre os editais do PNLD 2012-2015,
o manual do professor e experiências pedagógicas”.
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testada pelo próprio autor no ano de 1935 quando era professor assistente
do Instituto de Educação da Universidade de São Paulo, mas já em 1938 seu
nome não constava mais na relação de professores assistentes e presumindo-se
a não aceitação de seus métodos em uma das muitas tentativas da inclusão da
pedagogia da história em universidades paulistas. Ao mesmo tempo da não
aceitação dos métodos de Murilo Mendes, o livro de Jonatas Serrano, que era
então professor da escola normal do Rio de Janeiro e da escola D. Pedro II
entrava para bibliografia da disciplina de metodologia do ensino primário.
Outra obra publicada no ano de 1952 foi escrita por Amélia Americano
Domingues de Castro, o texto em questão foi fruto da tese de doutorado defendida no ano de 1950. Segundo Urban, Castro aborda “[...] elementos do
ensinar história, tendo como referências as diretrizes psicopedagógicas do ensino, bem como os processos didáticos, como a seleção e o uso do material de
ensino e a direção de aprendizagem. (URBAN, 2010, p.43). Percebemos nessa
autora a preocupação não só com a apreensão do conteúdo, mas também com
a criação de estratégias que venham a contribuir com a relação ensino- aprendizagem. Castro aponta em sua tese a relevância de estudar diferentes técnicas
didáticas e diferentes modos de procedê-las na direção da aprendizagem, desde que correspondam aos princípios do método pedagógico.
Outra medida pioneira que contribuiu para a formação de professores foi
através da fiscalização a aplicação de leis delegadas ao Ministério da Educação
e Cultura. Com o crescimento demográfico e o período de desenvolvimento
que o país atravessava, o governo Vargas investe em educação, mas principalmente no âmbito tecnológico devido ao crescimento da industrialização. O
atual ministério foi responsável pela criação de uma série de outros órgãos
alguns em vigor até os dias de hoje como a Cades- Campanha de Aperfeiçoamento e difusão do ensino secundário, responsável inclusive por publicar a
apostila Didática Especial de História no ano de 1959. Foi um material norteador na formação de professores.
O manual a seguir de João Alfredo Libanio Guedes intitulado “Curso
de Didática da História” foi outra obra destinada à formação de professores
atuantes em escolas secundárias fundamentais na construção do código disciplinar de História no Brasil. Mais contemporâneo que os demais, foi publicado no ano 1963 e seu trabalho se focou mais na teoria geral da Didática
da História fundamentadas, como apontado por Claudia Urban, na psicologia do ensino de História, plano de aula, técnicas de ensino e a verificação
da aprendizagem. Percebemos que o leque de atributos referentes à Didática
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da História acrescenta novas técnicas para seu desenvolvimento como, por
exemplo, a preocupação com o planejamento de aulas. Em uso da Didática
da História, Guedes apresenta métodos e técnicas de trabalho em sala de aula
ao priorizar a psicologia como fundante para o conhecimento do adolescente.
Já em meados dos anos de 1960, o autor sugeria a “Sala de História”, usada
por educadores ingleses como forma não somente de propiciar o método, mas
também instrumentos didáticos aos educandos.
O manual “O ensino da História no Primário e no Ginásio” de Miriam
Moreira Leite produzido também na década de 1960 é uma obra que faz
referências ao campo da psicologia e faz alusão a um campo de investigação
advindos por questões pessoais. Essa premissa é confirmada pela própria autora em 1982 quando em uma entrevista publicada para um livro da Anpuh,
ela relata a inspiração que teve como aluna, professora e mãe para a execução
da obra. Os trabalhos de Leite se relacionam a imagens, fotografia e memória,
isso justifica o ponto de partida da obra ter surgido de suas próprias memórias.
Esse grupo de autores representam o pioneirismo da produção de manuais destinados a formação de professores no Brasil, que, por meio de influências estrangeiras, práticas na sala de aula ou das memórias, pensaram métodos
e técnicas para formularem uma didática da História.
Seguimos nesse trabalho o mesmo método de Ana Claudia Urban que
apresentou tais autores para relaciona-los aos livros didáticos de História do
ensino fundamental destinados ao professor produzidos a partir de 1996, data
esta que o livro didático se tornou público e gratuito no Brasil. Observamos
que ao longo desses 20 anos de fiscalização e distribuição do livro didático no
País por meio do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), esses manuais
passaram por certas transformações e adequações provenientes de tentativas
de melhoria do ensino, aperfeiçoamento da aplicação da didática da História
e novas legislações que surgem ao longo dos tempos. Segundo Maria Auxiliadora Schmidt e Marlene Cainelli, essas reestruturações curriculares se propunham também:
[...] a incorporação de novas perspectivas historiográficas como metodologia de ensino (por exemplo, o trabalho com linguagens culturais-cinema, música e fotografia,
entre outras; além do trabalho com o documento escrito). (SCHMIDT, CAINELLI, 2009,
p. 16)

Quando retrocedemos um pouco mais e pensamos no livro didático produzido anteriores a 1985 notamos uma larga diferença para os livros dos dias
atuais, já que nesse período o Brasil passa por uma redemocratização, as linhas
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teóricas e os métodos de ensino são apresentados com maior liberdade. Ao
analisar os cadernos de exercícios de uso exclusivo dos professores “História
do Brasil: as origens, a colonização e a independência” para ensino fundamental, 1° edição, no ano de 1983 de autoria de Eli Alabi Lucci, por exemplo, notamos que a pedagogia do questionário era aceita como método de
ensino-aprendizagem. A nota destinada na abertura do caderno ao estudante
proferida pelo professor Elian Lucci corrobora com esta afirmativa:
Os exercícios que responderá foram elaborados partindo dos mais simples para os
mais complexos, isto é, aqueles que vão exigir de você um pouco mais de atenção
e raciocínio. Inicialmente, procure responder os exercícios sem recorrer ao livro. Por
meio das suas respostas, você poderá avaliar se realmente aproveitou o estudo realizado no capítulo e se conseguiu fixar e interpretar os conhecimentos que procuramos
transmitir-lhe. (LUCCI, 1983)

De acordo com as palavras do professor Elian Lucci, o exercício para
qualificar o processo de aprendizagem do aluno seria se o mesmo conseguisse
responder as questões propostas pelo caderno sem precisar recorrer ao livro
didático que acompanha o caderno para conferir a resposta certa. É importante salientar que, os exercícios do livro são com questões objetivas, como
por exemplo, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, completar
frases e cruzadinhas, ou seja, são questões que exercitam a memorização de
nomes e datas. Mas é somente em 1996 com a fiscalização do PNLD que
esses livros passam a se comprometer a atender uma série de critérios exigidos
pelos editais de seleção. Um desses critérios é que o livro do professor ofereça
não só um conjunto de perguntas e respostas, mas que também ofereça orientações teóricas e metodológicas. Como o livro didático é avaliado e escolhido
pelo próprio docente, o manual do professor vem a servir com sugestões norteadoras de seus próprios anseios na sua prática em sala de aula, desse modo,
é uma maneira de formar, ou melhor, orientar esse docente didaticamente na
utilização do livro que ele mesmo escolheu.
Prosseguimos a análise da trajetória da construção de um código disciplinar de História refletido nos manuais do professor analisando quatro livros
didáticos produzidos a partir de 1996 e relacionamos o seu conteúdo com
os manuais de formação de professores produzidos no início do século XX.
Essa análise sugere perceber a relevância das orientações nas práticas docentes
contidas no livro do professor tal qual eram os manuais pioneiros para a construção de uma Didática da História.
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O livro do professor História: compreender para aprender, 8ª série, produzido no ano de 1998 pela editora FTD de autoria de Cristina Visconti
Giovani, Zilda Almeida Junqueira e Sílvia Guena Tuono foi selecionado por
ser publicado no início da atuação efetiva do PNLD. Vale salientar que um
livro do professor é idêntico ao livro do aluno com a diferença de alguns deles
conterem no próprio corpo do livro as respostas já constituídas e algumas
páginas ao final destinadas ao uso do docente com a apresentação da coleção,
fundamentação teórica, metodológica, sugestões bibliográficas e de recursos
tecnológicos. O livro do professor recebe o título de “Parte teórica de fundamentação da coleção”. Na página seguinte consta a seguinte nota de abertura
voltada para o professor: “Prezados professores, pretendemos oferecer-lhes,
neste livro do professor, oportunidades para reflexão sobre sua prática pedagógica” (GIOVANNI, JUNQUEIRA, TUONO, 1998, p.02). Esse fragmento
da nota de abertura justifica a função norteadora que o manual exerce. Os
autores do livro utilizam-se detalhadamente da teoria de David Ausubel. Ausubel era um pesquisador norte americano que criou em 1963 o conceito de
aprendizagem significativa em um período em que as ideias behavioristas66
predominavam. Segundo o manual do professor:
A aprendizagem significativa é o processo por meio do qual um novo conhecimento relaciona-se com os conhecimentos anteriormente adquiridos, ou seja, os conhecimentos prévios. O oposto de aprendizagem significativa é a aprendizagem mecânica, que
supõe um aprendizado voltado somente para a memorização. (GIOVANNI, JUNQUEIRA,
TUONO, 1998, p. 03)

Para Ausubel, as relações entre os conhecimentos prévios com as novas
informações passam a fazer parte de uma memória compreensiva. O autor
acredita que o conhecimento formal mais experiências vividas são as condições ideais para que ocorra a aprendizagem significativa.
O manual indica maneiras ideais para se trabalhar com os conteúdos no
sentido amplo de seu conceito. Os conteúdos propiciam desenvolvimento
das capacidades cognitivas, motoras, afetivas, relações pessoais e interpessoais.
Dessa forma o docente planeja não só o currículo escolar como o currículo
oculto. O livro do professor menciona a utilização de textos informativos, mapas, gráficos, e atividades em grupo, embora não sugestione formas práticas.
Sugere o planejamento das aulas através de conceitos, procedimentos e ati6 As ideias behavioristas acreditam no comportamento como uma forma funcional e reacional. Dessa forma o
Behavoirismo observa comportamentos objetivos do indivíduo descartando qualquer relação com o transcendental,
introspecção e aspectos filosóficos.

99

JULIA S ILVE IR A MAT OS | D A R C Y L E N E PE R E IR A D OMIN GU E S | V I R G Í N I A D A S I LVA X AVI ER ( O R G S . )

tudes e demonstra através de quadro comparativo a diferença entre avaliação
aos moldes tradicional e a avaliação construtivista. Depois de apresentado os
dois modelos, é exposto passo a passo às atividades para o desenvolvimento no
modelo construtivista como:
1. Atividades de introdução-motivação: apresentar ao aluno uma situação-problema que o leve ao desiquilíbrio cognitivo.
2. Atividades de conhecimentos prévios: realizar uma avaliação inicial
para verificar o que o discente sabe e a partir disso “aprofundar” seus conhecimentos.
3. Atividades de desenvolvimento: trabalhar com os conceitos, procedimentos e atitudes. Essa atividade permite ao discente comparar, relacionar,
analisar e sintetizar o conteúdo.
4. Atividade de fixação: permite a organização e aplicação de novos saberes e novas aprendizagens.
5. Atividades de reelaboração: intervenção do professor junto aos alunos
com necessidades pedagógicas especiais.
6. Atividades de testagem: verifica os conhecimentos adquiridos pelos
alunos por meio do que os autores chamam de provas.
7. Atividades de recuperação: organiza propostas de trabalho para alunos
que não construíram os conhecimentos referentes aos conteúdos trabalhados.
8. Atividades de ampliação: permite aos alunos ampliar e enriquecer seus
conhecimentos.
Compreendemos a partir desse quadro, teorias similares aos manuais do
início do século XX, pois se tratam de metodologias que se desvencilham dos
velhos moldes de ensino, perspectivadas ao aluno como agente do processo, de acordo com Schmidt e Cainelli: “Isso indica muito bem o sentido de
ensinar História hoje e como esta nova forma de pensar a aprendizagem da
História interfere na forma da escolha dos conteúdos a serem trabalhados em
sala de aula”. (SCHMIDT, CAINELLI, 2009, p.20)
Mas também percebemos que um dos modelos de avaliação continua
sendo aquele por meio de exercícios de fixação, o que de certa forma, não
deixa de enfatizar a proposta que decorar é o meio de aprender, ou seja, existe
uma dualidade com os velhos moldes de ensino herdados da França no século
XIX e as novas teorias advindas de pesquisadores norte-americanos. Por se
tratar de um livro dos anos de 1990, suas páginas estão em preto e branco e
não oferece nem um atrativo visual, salvo de algumas tabelas comparativas e
esquemáticas.
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O próximo manual do professor a ser estudado é História: do mundo
medieval ao período colonial brasileiro, 6ª série, ano de 2001 de autoria de
Francisco de Assis Silva. O espaço destinado ao professor chama-se “Guia de
apoio pedagógico”, iniciado com um sumário que divide o manual em duas
partes: a coleção e o volume da 6ª série. A primeira parte trata do ensino de
História, as metodologias utilizadas na obra e interação com os conteúdos,
trabalhos sugeridos que envolvesse o cotidiano dos alunos, atividades com
estruturação de finalidades e avaliação. A segunda parte trata os conceitos de
cada unidade, conteúdo, respostas e comentários, sugestões para atividades na
sala de aula.
Na introdução do manual do professor, deparamos com duas citações:
uma de Agnes Heller do livro “O cotidiano e a História” e outra de Jacques
Le Goff “Reflexões sobre a História”. Isso sugere a aproximação ou a simpatia
dos autores da obra com a vertente teórica culturalista. Na próxima página na
apresentação, o autor esclarece que presta ao docente subsídio para auxiliar e
não para direcionar a prática pedagógica, dessa forma, seria um recurso para
ampliar o campo de reflexão entre teoria e prática no espaço escolar. Segundo
o autor do livro, seriam apenas sugestões e orientações que poderão ser utilizadas como ferramenta na execução do trabalho docente e que “nenhuma obra
didática traz em si um projeto educacional pronto e acabado. A dinâmica da
sala de aula ocorre com a interação de professores (as) e alunos (as)” (SILVA,
2001, p.6). Essa premissa do início dos anos 2000 já justifica o que até hoje
muitos docentes têm dificuldades em entender que o livro didático é apenas
um recurso, ferramenta ou suporte e não detentor de todo saber.
A intenção desse suporte pedagógico, que é o livro do professor, é de
auxiliar a formação de estudantes com uma visão crítica social e politicamente
capaz de interpretar ações do seu cotidiano. O manual cita trecho dos parâmetros curriculares nacionais ao enfatizar a concordância com os novos regulamentos educacionais e se posiciona no seguimento da linha teórica cultural
a partir de sugestões de atividades que envolvem uma pluralidade de documentos que possam ser utilizados para aplicar o ensino de História como, por
exemplo, a utilização de rádios, livros, cinema e etc. A proposta dos PCN´s
segundo Schmidt e Cainelli, seria em superar o ensino embasado na cronologia e a partir dessa nova perspectiva de ensino segundo as autoras “(...) indica
muito bem o sentido de ensinar História hoje e como esta nova forma de pensar a aprendizagem da História interfere na forma da escolha dos conteúdos
a serem trabalhados em sala de aula.” (SCHMIDT, CAINELLI, 2009, p.20)
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No item que discorre a respeito da metodologia da obra, mais uma vez a
História cultural surge como metodologia adotada, pois às visões de mundo
do autor são demonstradas a partir da história do cotidiano visíveis na elaboração dos conteúdos que tratam da sociedade, do viver, do pensar, do agir e do
sentir de homens e mulheres nas práticas cotidianas. Questões que envolvem
problemas ligados ao social como fome, desemprego, miséria, exclusão social,
preconceito são abordados nesse livro, como também uma crítica ao eurocentrismo. Essa transformação percebida no ensino de História está relacionada
a LDB e aos PCN´s que:
A partir da lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996- Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a qual determinou competência da União do Distrito Federal e dos municípios o estabelecimento de novas diretrizes para a organização dos currículos e seu
conteúdo mínimo e em 1997 a Secretaria da Educação Fundamental, do MEC, propôs
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Para o primeiro e o segundo ciclos da
escola fundamental e, em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro e
o quarto ciclos. A intenção dos defensores dos Parâmetros era que não se produzisse
um currículo único para ser seguido em todo o país, mas que eles servissem como
referência em conteúdos e metodologias de ensino, numa tentativa de diminuir as diferenças encontradas no ensino brasileiro. ” (SCHMIDT, CAINELLI, 2009, p. 16)

Percebemos então, a modificação desse manual de História não somente
a usos de novas correntes teóricas que em momentos anteriores predominavam as correntes positivistas e marxistas, mas atende também as novas reformulações curriculares.
Quanto à utilização do livro didático, o autor da obra concorda com a
relevância desse manual para o ensino de História e deve ser entendido como
um suporte na relação entre ensino e aprendizagem na pretensão de formar
indivíduos críticos, reflexivos capazes de interpretar os acontecimentos ao seu
redor e no mundo. O autor elenca algumas sugestões a partir do teor do livro
para utilização na prática docente como trabalhar os conteúdos a partir da
realidade, experiências dos alunos (as), utilizar as iconografias contidas no
manual como complemento dos textos escritos ou como análise do contexto
histórico, já que os livros contemporâneos apresentam reproduções de fontes
primárias, dessa forma o discente aprende a interpretar não somente textos
escritos como não escritos e analisar o presente em uma perspectiva histórica. Silva discute também a questão da avaliação em um dos tópicos da obra.
Acredita que o método de avaliação é um valioso instrumento pedagógico,
mas alerta os riscos da utilização de um único método avaliativo. Sugere uma
avaliação plural onde não só a capacidade de memorização seja avaliada, como
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também a capacidade de refletir, raciocinar, estabelecer relações com os fatos,
comparar, analisar, sejam levados em consideração.
O próximo manual “Para entender História” de Divalte Garcia Figueira
e João Tristan Vargas, 8º ano, produzido em 2009 pela editora Saraiva. O
livro do professor tem na abertura um sumário de apresentação do seu conteúdo dividido em: apresentação da obra e pressupostos teórico-metodológicos;
opções didáticas adotadas na obra; metodologia adotada na elaboração do
texto e das atividades; processo ou ruptura?; o papel do educador; atividades
propostas na obra; sugestões para trabalho com filmes, quadrinhos e jornais,
bibliografia e orientações específicas para o livro de 8º ano.
Na “apresentação da obra” e “pressupostos teóricos-metodológicos”, os
autores do manual didático fazem referência a Marc Bloch na celebre pergunta “ que é História” “para que serve a História”, para que assim seja introduzido o assunto de qual a real necessidade de aprender História na escola. No
decorrer da obra, não é citado nenhum autor que fundamente as perspectivas
teóricas e metodológicas na obra, pelo menos explicitamente, mas por de trás
as entrelinhas, observamos que o livro oferece ao docente ferramentas para
potencializar o desenvolvimento e as habilidades para o estudo da História
estabelecendo um diálogo entre passado e presente por meio da narrativa. O
desenvolvimento das capacidades cognitivas ou expressivas, no qual a obra
se refere, sugere uma perspectiva teórica de Jörn Rüsen. Para Rüsen (1993),
a aprendizagem histórica é que vai constituir a consciência histórica e essa só
fica evidenciada quando o sujeito constrói uma narrativa.
Os autores Vargas e Figueiras adotam o método cronológico para a apresentação dos conteúdos, nomeando a adoção desse critério como tradicional,
mas com alguns sinais de renovação como, por exemplo, com uma linguagem
clara e compatível com a faixa etária a qual é destinada o manual, com glossário para melhor compreensão. Na apresentação de cada capítulo, está acompanhado ao conteúdo “boxes” com textos de diferentes naturezas como documentos históricos, citação de outros autores, controvérsias historiográficas,
textos literários, letras de música, trecho de peças teatrais e a interpretação de
imagens, filmes, jornais e história em quadrinhos o que sugere na perspectiva
de Isabel Barca com o intercruzamento de fontes para a produção de um novo
saber. As atividades sugeridas são de diversas naturezas, além das tracionais
respostas objetivas surgem outras propostas de atividades como oficinas, habilidades e competências. Essas são atividades que exigem organização, observação, compreensão, memorização e síntese, ao propor que os discentes façam
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esquemas com elementos centrais do conteúdo proposto. Os autores também
orientam também modos para docentes se utilizarem dos temas transversais,
habilidades e competências e interdisciplinaridade. Um exemplo, no conteúdo de Revolução Industrial, é sugerido trabalhar com temas transversais
como, ética, justiça e meio ambiente no conteúdo de História. Ou seja, o
manual do professor não só cita referenciais teóricos e metodológicos que
descrevam as novas diretrizes educacionais, como sugere temas e recursos para
serem usados na prática docente.
O livro do professor História da coleção Integralis de Pedro Santiago,
Maria Aparecida Pontes e Célia Cerqueira do 9º ano produzido no ano de
2015 pela editora IBEP se difere dos demais manuais analisados por apresentar páginas coloridas. Apresenta um sumário que compõe em primeiro plano
as atribuições da coleção com pressupostos teóricos; estrutura e metodologia;
trabalho com recursos; estudo da África e povos indígenas, processo de avaliação. Na segunda etapa do livro, sugere como trabalhar com a música, internet,
ilustrações, utilizar a enciclopédia contida no livro, também indica filmes;
sites e bibliografias e ao final, oferece as respostas de atividades objetivas.
Os autores do manual criticam a concepção de que para se ensinar história é fundamental transmitir longos relatos do passado, com datas, nomes
de personagens ilustres, acontecimentos históricos pré-estabelecidos e solidificados pela historiografia e a memorização como forma de aprendizagem.
O estudo do passado sem conexão com o presente forma um sujeito passivo
diante da realidade não só do mundo como da sua vida cotidiana. Considera
ainda, a passagem da puberdade como uma fase que dificulta a aprendizagem,
pois é nesse momento que o adolescente passa por transformações biológicas, psicológicas, sociais e emocionais, premissa esta extraída das Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica. Contrapondo ao modo de ensino tradicional, os autores da coleção não consideram o passado como algo
distante, sem relação alguma com o presente. Citam uma passagem de John
Dewey, autor que inspirou os escritos de Jonatas Serrano e Murilo Mendes no
início do século XX onde diz que “(...) se fosse completamente passado, não
haveria mais que uma atitude razoável: deixar que os mortos enterrassem seus
mortos” (DEWEY, 1975, p.9). A proposta da obra é assim como as propostas
de Dewey é de valorizar a capacidade cognitiva dos alunos.
A coleção composta por quatro volumes se propõe a se desprender de
uma história eurocêntrica, valoriza os sujeitos, principalmente os silenciados
da História como e o caso da cultura afro brasileira e indígena e que recebem
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espaço a partir de, respectivamente, 2003 e 2006 graças as políticas públicas
que obrigaram que essas culturas fossem discutidas no ensino e também nas
obras didáticas. A ordem dos capítulos se destaca em ordem cronológica, mas
seus conteúdos estão em diálogo com o tempo presente. As atividades propostas incentivam os alunos a relacionar os conteúdos do livro, rompendo assim
com a ideia de história linear. A escolha dos conteúdos presentes no livro foi
pautada através dos temas conhecidos como de “História Pública”, ou seja,
aqueles de domínio geral. As atividades fogem do padrão de respostas objetivas e abrem margem para análise e reflexão com propostas de trabalho em
grupo, oralidade, escrita. Os autores propõem também a utilização da análise
em documentos históricos e que podem ser utilizados como recursos didáticos
como analisar mapas, cinema, arte, literatura, imagens. Para eles a pesquisa
de informações nas fontes faz surgir hipóteses inicias de modo que possam ser
reelaboradas para assim poder compreender o documento e inseri-lo em um
contexto histórico.
É relevante observar a priori, a necessidade do docente em explicar o que
é uma fonte histórica para poder empreender tal orientação e que os documentos históricos reproduzidos no livro não sejam entendidas como meras
“figuras decorativas”. Os autores da obra enfatizam perfeitamente o que é
uma fonte histórica através de Peter Burke ao dizer que as evidências históricas
são pistas recolhidas para se aproximar das experiências do passado. O manual
sugestiona temas que incentivam o estudo da História local para o entendimento do local de atuação do professor e a vivência do aluno através da sua
escola, bairro, comunidade, cidade. A obra também abre espaço para discutir
sobre o processo de avaliação, não se posicionando explicitamente entre os
dois tipos de avaliação quantitativa ou qualitativa, mas afirma que ao utilizar
recursos e instrumentos diferentes às tradicionais provas, o docente terá mais
recursos para avaliar seu aluno em diferentes habilidades e competências adquiridas no processo de ensino aprendizagem. Os autores ainda destacam um
espaço no livro chamado “organizar o conhecimento” que permite verificar a
compreensão do conteúdo básico.
O último tópico do manual “Para continuar a formação”, se direciona
diretamente a formação de professores de uma forma mais ampliada do que a
formação destinada apenas aos conteúdos específicos contidos no livro didático. Nesse tópico constam alguns fragmentos de textos relacionados ao ensino
de História e produção historiográfica. Segundo os autores: “O objetivo é colaborar para uma formação profissional continuada do professor”. (SANTIA105
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GO, PONTES, CERQUEIRA, 2015, p.370). É abordada a história oral com
Michael Pollak, memória com Maurice Halbwachs, teorias raciais dos séculos
XIX e XX com Lilia Moritz Schwarcz, o uso da música na história com José
Geraldo Vinci de Moraes e encerra com algumas indicações de bibliografias
sobre história, historiografia e ensino de História.
CONCLUSÃO FINAL
A visão final que podemos constatar na análise dos primeiros manuais
surgidos desde 1917 com Jonatas Serrano e depois os contemporâneos manuais do professor distribuídos nas escolas até os dias atuais são produtos que
atendiam ou atendem as exigências e necessidades do seu tempo. Os primeiros manuais estavam preocupados mais com uma renovação metodológica em
contraposição ao modelo francês, fato esse se justifica pela busca de autores
norte americano para fundamentarem essa renovação. Os autores brasileiros
dos primeiros manuais buscavam principalmente na psicologia e pedagogia
meio de compreender jovens e crianças no processo de ensino e aprendizagem. Percebemos que em 1952, Amélia Americano Domingues de Castro já
se preocupava com a criação de novos métodos e não apenas com a apreensão de conteúdos por meio da memorização. Antes disso em 1917, Jonatas
Serrano apontava a necessidade de adotar métodos especiais que fugissem da
memorização e despertar a curiosidade dos alunos. Mas foi a partir de 1963
com João Alfredo Libanio Guedes que surge a adoção de Planos de aula, técnicas para o ensino, verificação de aprendizagem e uma sala de aula própria
para as aulas de História. Percebemos a partir desse autor uma cristalização
nos métodos sugeridos e presente nos dias atuais.
Em 1996 quando o Plano Nacional do Livro Didático assume sua característica regulamentadora e fiscalizadora, o livro didático passou a ser distribuído gratuitamente e com isso atingiu um grande número de brasileiros
incluindo professores e alunos. O livro que hoje é oferecido para os alunos, é
o mesmo oferecido para professores com o diferencial de já vir com o manual
destinado para a formação e didática da História. Percebemos que o primeiro
manual do professor publicado envolve mais questões teóricas fundamentadas
em um autor para justificar seu método, mas não oferece nenhuma proposta concreta. Já os livros contemporâneos, como por exemplo, História: do
mundo medieval ao período colonial brasileiro de 2001, apresenta trabalhos
sugestivos no qual o professor pode se utilizar e atende as novas reformulações
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curriculares propostas pela LDB e PCN´s e utiliza autores representantes de
uma corrente teórica pelo menos nova no Brasil. Também o livro Para entender História de 2009 além de sugerir ferramentas de trabalho ao docente
trata de temas transversais, interdisciplinaridade, adota métodos no trabalho
docente propostos pela Nova História visando na aproximação de elementos
culturais mais próximos ao cotidiano dos alunos. Por último, História Integralis de 2015 além de conter sugestões similares aos demais livros didáticos,
se diferencia por apresentar um subtítulo específico para a formação de professores. Além de adotar elementos da psicologia, uso de fontes primárias e a
utilização de métodos de trabalho para essas novas fontes que surgem a partir
da corrente teórica culturalista.
Concluímos que, as especificidades dos manuais se modificam e\ou se
acrescentam devido ao surgimento de novas teorias, metodologias, reformulações curriculares e transformações sociais. Portanto, a palavra formação continuada vem ao encontro dessa premissa, já que teorias e metodologias não são
estanques, também se renovam, e paralelamente a didática da História, pois
a pretensão de todo autor que formula um novo método de ensino ou uma
nova teoria é contribuir para uma melhor forma de desenvolver o processo de
ensino aprendizagem.
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ÁFRICA CONSTRUINDO OUTROS OLHARES: UM
ESTUDO DE CASO

Andréia Priscila Honorato1
Carmen Gessilda Burgert Schiavon2

RESUMO: Esse artigo tem como objetivo abordar de maneira inteligível a elaboração de um material didático problematizando os estereótipos construídos
a partir de uma visão eurocêntrica do Ensino de História, bem como propor
um olhar renovado e baseado na própria vivência da comunidade com a questão
étnico-racial através da narrativa dos estudantes da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Assis Brasil. Dessa forma, podemos compreender a importância e
cumprimento da Lei 10639 como um instrumento de apoio para problematizar
e trabalhar questões como racismo e desigualdades sociais. Entender a relação do
ambiente local com a importância de múltiplas temáticas ligadas ao continente
africano para a identidade a constituição da identidade nacional. Com isso em
mente, o historiador, e notadamente o professor de História, precisa ter sensibilidade para trabalhar com essas especificidades, além de entendimento do seu
papel, e alcance do seu trabalho, num contexto
PALAVRAS-CHAVE: África; História; narrativa; comunidade; material didático.

ENSINO DE HISTÓRIA UM GRANDE DESAFIO.
Falar sobre ensino de história é algo extremamente desafiador, pois o
papel do professor está cada dia mais complexo diante das circunstancias da
nossa sociedade. Segundo (KEITH, 2011, p.23) a história na teoria constitui
uma série de discursos a respeito do mundo, embora esses discursos não criem
1 Mestre do PPGH_FURG. Email: andreiapriscilamonte@gmail.com
2 Doutora em História pela PUC-RS e professora do PPGH_FURG. Email:cgbschiavon@yahoo.com.br

110

E D U C A Ç Ã O H IST ÓR IC A : T R A J E T ÓR IA S D E P ES Q U I S A S

o mundo, os mesmos se apropriam do mundo e lhe dão todo significado.
Quando trabalhamos com conteúdos curriculares no âmbito do ensino público básico, torna-se necessário relacionar o mesmo com a realidade a fim
despertar não só o interesse dos discentes, mas também produzir um real
significado para o universo da sala de aula.
Levando isso em consideração, o presente trabalho parte de uma proposta pedagógica iniciada durante o ano letivo de 2016 na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Assis Brasil, sendo essa uma instituição da rede municipal de ensino que, localizada na região periférica (Oeste) da cidade de Rio
Grande, é reconhecida por inúmeras mazelas sociais (violência, drogatização,
e falta de estrutura como saneamento básico) – pensando desde a renda das
famílias, até mesmo a possibilidade de acesso a informações básicas naquilo
que tange à participação em um debate mais amplo de temas sociais e culturais que permeiam a contemporaneidade.
Com isso em mente, o historiador, e notadamente o professor de História, precisa ter sensibilidade para trabalhar com essas especificidades, além
de entendimento do seu papel, e alcance do seu trabalho, num contexto comunitário como esse. Como tratar temas que parecem não estar presentes de
forma explícita? Como pensar estratégias que desenvolvam o pertencimento
ao lugar até àquele ponto em que alguns desses temas possam ser apropriados
e pensados por essa comunidade escolar? Esse, talvez, seja o grande desafio enquanto professor da rede pública que atua num contexto de periferia urbana.
É pensando nisso acreditamos na necessidade não só de problematizar
estereótipos produzidos acerca do continente africano, em especial dos grupos
humanos da África Subsaariana, mas também compreender sobremaneira a
influência desses povos na formação da sociedade brasileira e, mais ainda, na
vida cotidiana de uma comunidade escolar periférica, notadamente formada
por uma condição de negritude característica às periferias do nosso país. Podemos representar tal colocação segundo Rüsen da seguinte forma “História é
uma conexão temporal, plena de eventos, entre passado e presente (com uma
projeção para o futuro), que, por sua representação sob forma de narrativa,
possui sentido e significado para a orientação da vida prática atual” (RÜSEN,
2011, p.52).
Devemos levar em conta a pertinência do que é aprendido, ou seja, se
eu não sei fazer algo com aquilo que eu aprendo, logo eu não aprendo. Assim
a narrativa dos estudantes torna o processo inteligível, o ensino de história
passa a ter utilidade na vida prática. Só se aprende história narrando. Abaixo
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podemos compreender a importância da narrativa, segundo Rüsen:
Narrar é um procedimento mental próprio á constituição humana de sentido. Nele se
encontra uma compacta medida de resultados cognitivos, mas também algo que vai
além disso: relações fundamentais com uma ética orientadora do agir e superadora
do sofrimento. O ato de narrar é empírico e normativo ao mesmo. Precede mesmo na
teoria da ciência e do conhecimento (RÜSEN, 2011, p. 53)

A partir dessas narrativas visamos trazer à luz um diálogo que leve em
consideração, enquanto tema central, o combate à produção/manifestação de
intolerâncias raciais. E aqui acreditando que, ao falar em “produção”, nos
referimos às formas como essa mesma comunidade constrói historicamente
suas intolerâncias ligadas à condição racial, da mesma forma que as manifesta
por diferentes vias dentro do contexto escolar. Ainda sobre a importância das
narrativas, podemos citar a fala de Gago (2009, p.178) “O passado humano é
expresso, em História, de forma narrativa. Por isto, é relevante que na aula de
História se dê atenção ao uso de narrativa”. E Rüsen:
O passado humano é recordado de uma forma diferente em cada um dos campos de
referência, uma relação compreensiva do passado, presente e futuro é assumida, e a
comunicação humana regulada. Pela história é dada uma orientação temporal á vida
e a identidade histórica formada (RÜSEN, 2001). O passado humano é expresso, em
História, de forma narrativa. Por isto, é relevante que na aula de História se dê atenção
ao uso de narrativa. (GAGO, 2009, p,178)

Porém, apenas diagnosticar não seria suficiente, por isso, um segundo
passo essencial a esse trabalho diz respeito à elaboração de um material pedagógico que aborde, justamente, o tema étnico-racial nesse contexto comunitário. E isso pensado nos termos das especificidades históricas locais, inflexões
sociais, e demandas curriculares que poderiam ser repensadas a partir de uma
relação dialógica com os estudantes, os protagonistas desse material desde o
seu formato, problematizações e produto final – cabendo ao docente o papel
de mediador dessa trajetória dentro do ambiente escolar. Nessa linha de pensamento, cabe citar a fala de Marília Gago onde a mesma prioriza a importância de algumas questões que são de suma importância para o processo de
ensino e aprendizagem histórica.
Parece ser relevante atender os multifocos do processo de ensino e aprendizagem,
e que se apresentam em seguida: foco no estudante, foco no conhecimento, foco na
avaliação e foco na comunidade. Ao nível do foco no estudante propõe – se que se conheçam as ideias prévias dos estudantes, de modo a desenhar tarefas adequadamente
desafiadoras, sem serem promotoras da sensação de insucesso. Os professores preci112
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sam conhecer e entender as ideias dos estudantes das suas turmas; cada estudante terá
as suas próprias experiências, que se manifestam na reflexão histórica que é influenciada pela família, pela comunidade. Por outro lado, tem de se atender as expectativas
que os estudantes têm da sua competência, pois estas diferem e afetam a persistência,
bem como o compromisso com a aprendizagem. Neste sentido, atender as ideias prévias dos estudantes visa o desafio contínuo do pensamento, procurando relacionar
explicidamente as ideias prévias com o conhecimento científico. (GAGO, 2009, p.76)

Ainda, não seria com surpresa que a palavra “cidadania” entraria em cena
na construção de um trabalho como esse, já que, ao perceber outros olhares sobre um continente e sua relação direta com o contexto comunitário, a
possibilidade de problematização de preconceitos históricos, e nocivos para a
sociedade e seus mais variados espaços de vivência e atuação. A possibilidade
de refletir e construir um material significativo, que pudesse participar do
currículo escolar desse espaço, sem dúvida consolidaria uma proposta de mudança de percepção sobre o tema, colaborando para uma sociedade mais justa
e igualitária a todos os atores sociais envolvidos.
ÁFRICA UM CONTINENTE ESQUECIDO.
Durante muitas décadas a História do continente africano foi ensinada
através de uma ótica eurocêntrica, desqualificando os mais variados espectros
de uma cultura, economia e modos de vida em prol de um exotismo que,
quando muito, recebia um “anexo” no livro didático vigente. É sabido que
esse discurso também serviu para legitimar a lógica imperialista – notadamente levada a cabo no século XIX – em que os países europeus exerciam a dominação desse continente tanto através de incursões armadas, como também
ideologicamente.
E para além dessa relação, as consequências dessa também podem ser
pensadas quando lembramos que o modelo curricular brasileiro, por muito
tempo, e predominantemente, atendia um olhar europeu. Ou seja, não bastou a América, e o Brasil especificamente, ter sofrido as mazelas da colonização para que pudéssemos traçar algum paralelo, o ensino formal também foi
“colonizado” e pensado em termos que atendiam interesses predominantemente europeus.
As consequências históricas disso tornam, muitas vezes, a discussão de
leituras diferenciadas sobre esse tema “inviáveis”. É como se uma barreira
estivesse formada, e a opinião pré-concebida, enraizada nessa cultura eurocêntrica, diminuísse qualquer efeito de discussões que envolvam essa temática
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– inclusive a percepção que essa pobreza “simbólica” e caricata do continente
africano não fosse fruto direto da exploração dos países que dominam há séculos o capital econômico do globo.
Pensando nisso, lembramos das palavras de Paulo Fagundes Visentini,
que propõe que podemos estabelecer inúmeras conexões desse continente
com o Brasil e entender a importância de reescrever e relacionar com a nossa
história.

O Brasil teve, no passado, fortes vínculos com a África, com o tráfico de escravos, que
tornou o país “a segunda nação africana”. Mas os vínculos entre as duas margens se
romperam com o fim do tráfico e com a implantação do sistema colonial e a dominação
do continente africano pelos europeus. Com as independências, o Brasil iniciou a partir
do governo Lula, com sua política externa “ativa e afirmativa”, a África se tornou a
região onde a diplomacia brasileira realizou maiores avanços. Se as conquistas podem
ou não ser revestidas, é uma questão para discussão, mas o fato é que a cooperação
Sul- Sul estabelecido tem sido multidimensional, o que sinaliza para sua continuidade.
Mais ainda, as relações Brasil – África, atualmente, transcende o nível bilateral, possuindo grande significado global. (VISENTINI, 2010, p.109)

Não restam dúvidas que a criação da Lei 10.639, promulgada em 2003
foi um grande avanço no que diz respeito à inserção de uma nova lógica no
trato ao continente africano no contexto escolar, a qual aponta claramente:
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, 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.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, 2003, LEI N° 10639)
Se a criação dessa lei possibilitou uma maior abertura sobre o assunto,
o passo seguinte seria verificar o alcance que ela possui depois de mais de dez
anos de vigência, o que já pode ser percebido em alguns trabalhos como os de
Juliana Votto Cruz:
Finalmente promulgada em 2003, a norma institui a obrigatoriedade, no ensino fundamental e médio, do ensino de história e cultura africana e afro – brasileira. Ela propõe
uma ressignificação desses conteúdos e suas relações com a história do Brasil. Além
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disso, a proposta incentiva à produção de conhecimentos e a consolidação de atitudes
capazes de educar cidadãos conscientes de seu pertencimento étnico- racial. (CRUZ,
2015, p. 14)

No caso desse projeto, o interesse está concentrado em dar vazão, em
elaborar um material didático que possa contribuir, também, no âmbito da
consolidação dessa lei, e de seu efetivo alcance no contexto comunitário.
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Da mesma forma, e como já expomos anteriormente, a forma que acreditamos ser possível tal perspectiva participar da realidade escolar é via currículo, inserindo o tema a partir da vivência concreta dos agentes sociais envolvidos. Partimos daquilo que é sensível aos sujeitos em sua relação com o
ensino de História, com o seu entorno, suas demandas sociais latentes e que
dizem respeito à intolerância racial em muito produzida/manifestada por um
processo histórico de aprendizagem eurocêntrica sobre o continente africano.
Por fim, mediar à elaboração de um material construído pelos discentes,
atende a duas perspectivas que não poderiam ser deixadas de lado: a) o engajamento dos mesmos num processo dialógico de aprendizagem, que percebem
no protagonismo um ato de transformação possível da realidade escolar em
que estão inseridos b) a possibilidade de qualificação do docente, que buscar
novos horizontes com um desafio que parece preencher a lacuna sobre um
tema que, por anos, observa e busca saídas.
Em ambos os casos, o cenário é de contribuição. De troca, o produto
final, o material didático no formato de livro trazendo informações relevantes
a essa comunidade e sua etnicidade, a possibilidade de trazer à tona um tema
tão silencioso, embora latente, e que tanto participa do cotidiano escolar do
bairro Santa Rosa.
Assim, a sala de aula é vista como um espaço de discussão passível inclusive de erros, isto é, encorajar a expressão de ideias onde os estudantes possam
defender seus posicionamentos sem temer a punição em virtude do “erro” que
acaba contribuindo para a compreensão e não como uma maneira de coerção
do aluno. Essa questão é tratada por Marília Gago no trecho abaixo:
O processo de ensino aprendizagem deve iniciar- se com base no que os estudantes
pensam e sabem. Propõe – se que o professor e o estudante compreendam o que é
para ser ensinado e que desenvolvimento de pensamento é desejável. Neste sentido, a
sala de aula defende – se a promoção de frequentes oportunidades para os estudantes
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pensarem acerca da realidade em estudo, que sirvam como um guia visível para o
estudante e para o professor da progressão de pensamento operada, encorajando uma
cultura de questionamento sobre a História, respeito e predisposição de “arriscar” na
sala de aula. (GAGO, 2009, p. 178)

Tencionar o currículo, pensar ele em outros moldes é, justamente, oferecer alternativas, criações em conjunto que envolvam o maior número de sujeitos envolvidos em um processo de construção cidadã a partir de temas sensíveis à realidade escolar. E aqui percebemos como preponderante esse olhar
diferenciado sobre a intolerância racial e as formas de combate que podemos
propor no contexto de uma comunidade escolar de periferia urbana.
A Lei Federal 10639/03 contribuiu para a introdução da história da África no currículo escolar, levando a sociedade a compreender a importância
desse continente para o desenvolvimento da humanidade. Em suma, não podemos deixar de compreender que a história do nosso país está intimamente ligada a esse continente. Podemos perceber tal relevância nas palavras de
Analúcia Danilevicz Pereira.
A história da África se confunde com a própria história humana, pois foi lá que surgiu
o Homo sapiens, cerca de 160 mil anos atrás. Quando se pensa em civilização, também
a África foi pioneira. Na África, mais que em qualquer outro lugar, nos defrontamos com
o nosso passado. Podemos afirmar, portanto, que a história começa com a evolução
da espécie humana na África Oriental e Meridional, ponto de partida para a colonização
do restante do continente e do mundo, quando ela foi se adaptando a novos ambientes
e especializando – se até surgirem diversos grupos étnicos e linguístico. (PEREIRA,
2007, p.11)

Embora exista essa exigência em forma de lei, podemos perceber a ausência de material didático para trabalhar tal tema tornando quase impossível
visto que não há problematização daquilo que não há sentido, devido ao fato
do próprio ensino de história ser eurocêntrico. Também não há significação
ou sentimento de pertencimento dos estudantes que não se reconhecem como
agentes histórico ou até mesmo representados no material didático disponível.
Tal problemática também é abordada por Juliana Votto Cruz:
A Lei 10.639 /03 (alterada pela Lei n° 11.645/08) é resultado desses movimentos
sociais que denunciaram por décadas os altos índices de evasão e de baixo rendimento dos estudantes afrodescendentes brasileiros, em função, entre outros fatores, da
ausência de conteúdos que tratassem a história e a cultura negra de forma positiva e
abrangente. (CRUZ, 201, p. 14)
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O ser professor hoje exige constante leitura do meio em que ele atua,
pois ele acaba sendo um agente de transformação. A sala de aula é um local de
constante ensino – aprendizagem e também ambiente propicio para o debate e construção de cidadania desses sujeitos históricos. Parafraseando Holien
Gonçalves Bezerra podemos confirmar tais afirmações:
O conjunto de informações que informam o conhecimento histórico e suas relações
com o ensino vivenciado na escola levam ao aprimoramento de atitudes e valores
imprescindíveis para o exercício pleno da cidadania, como exercício do conhecimento
autônomo e crítico; valorização de si mesmo como sujeito responsável da História;
respeito às diferenças culturais, étnicas, religiosas, políticas, evitando qualquer tipo
de discriminação; busca de soluções possíveis para os problemas detectados em sua
comunidade, de forma individual e coletiva. (BEZERRA, 2016, p. 47).

IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE HISTÓRIA.
Não podemos fazer educação sem ter um olhar para o outro, sem respeitar as especificidades e diversidades, sem entender o que é o sujeito histórico
e seu lugar no mundo. Mesmo os grupos humanos vivendo em lugares diferentes eles estão interligados por interesses em comum. A educação histórica
segundo Marília Gago se forma quando são desenvolvidas competências de
experenciar o tempo passado interpretando- o de forma histórica e utilizando
– o na orientação da vida. (GAGO, 2007: pg.182). Podemos perceber melhor
em sua citação:
Deste modo, usando – se a tipologia de Rüsen (1993), a aprendizagem histórica pode ser
explicada como um processo de mudança de consciência histórica. A educação histórica
vai para lá da aquisição cumulativa de conhecimento substantivo do passado e a expansão desse stock. Ela é, sobretudo conceptualizada como um processo através do qual
as competências são progressivamente desenvolvidas, em processo de mudança desde
formas menos elaboradas até formas mais sofisticadas. (GAGO, 2007, p. 182)

Por isso mencionamos anteriormente o desafio que é o ensino de História, pois devemos levar em consideração sempre o meio em que o estudante
está inserido, para que a narrativa histórica possa fazer sentido e até mesmo
representa – lo enquanto sujeito histórico do processo e ainda construir um
diálogo entre o passado e o presente.
Podemos perceber também na fala de Maria Auxiliadora Schimdt a importância de entender a problematização da história enquanto viabilizadora
de construir um diálogo entre presente e passado, e não a mera reprodução de
conhecimentos neutros e acabados.
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No ensino da História, problematizar é, também, construir uma problemática relativa ao
que se passou com base em um objeto ou um conteúdo que está sendo estudado, tendo como referência o cotidiano e a realidade presentes dos alunos e do professor. Para
a construção da problemática, é importante levar em consideração o saber histórico já
produzido e, também, outras formas de saberes, como aquele difundido pelos meios
de comunicação. (SCHMIDT, 2009, p.56)

Esse trabalho de pesquisa busca fazer essa conexão da História do Brasil
com o continente africano, buscando entendimento e importância desse estudo para a construção de uma relação de pertencimento dessa comunidade
com sua história visto que se trata de uma escola periférica que muitas vezes
esta fadada ao esquecimento. Além disso, incentivar o desejo a pesquisa, tornando – a palpável a todos os setores e através dessas narrativas tornarem o
ensino de história mais inteligível a todos, sendo pertinente a essa realidade
dessa comunidade.
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O ENSINO DE HISTÓRIA ATRAVÉS DA
LITERATURA CLÁSSICA: O DEBATE DE
GÊNERO

Darcylene Pereira Domingues1
Jussemar Weiss Gonçalves 2

RESUMO: O presente artigo deseja demonstrar como a literatura antiga pode
ser utilizada na aula de história e fornecer o processo de consciência histórica,
inspirado em Rüsen, para os jovens brasileiros. Nossa fonte literária para essa aula
é Medéia, uma tragédia grega escrita por Eurípides, que traz uma personagem feminina que rompe com sua condição de mulher submissa quando é abandonada
por Jasão. Pretendemos instigar os alunos a pensar através da constituição social
grega se os papeis sociais denominados para cada sexo ainda permanecem em
nossa sociedade e quais seriam as motivações dessa permanência. Dessa forma,
utilizamos a discursão de gênero para o desenvolvimento de ensino e aprendizagem e os quatro processos mentais, do teórico Rüsen, que são fundamentais para
a formação de consciência histórica.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; literatura; tragédia grega; Gênero

Atualmente no Brasil vivemos ativamente a discursão e a implementação
de uma reforma curricular no Ensino Médio que irá atingir escolas públicas
e privadas de todo território nacional. A medida provisória sancionada em
fevereiro de 2017 excluiu a obrigatoriedade de diversas disciplinas da grade
curricular nacional, como por exemplo, história e geografia. O texto aprovado pelo governo permite que as escolas escolham como irão ocupar 40% da
1 Mestre do PPGH_FURG- email: darcylenedomingues@gmail.com
2 Doutor em Educação pela UFRGS e professor do PPGH_FURG- Email: jussweiss@hotmail.com
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carga horária dos três anos do ensino médio e os outros 60% será composto
por conteúdo obrigatório que será discutido pela Base Nacional Curricular
Comum (BNCC)3 que ainda se encontra em debate. Além disso, as escolas
deveram oferecer cinco itinerários formativos para os jovens: linguagens e suas
tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e finalmente formação técnica e
profissional.
Dessa forma, as disciplinas obrigatórias da nova reforma são Português,
Matemática, Inglês, Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia. A disciplina de História que se encontra desvalorizada nacionalmente devido a falta da
didática da história4 nas universidades, com essa implementação da reforma
curricular será praticamente extirpada da vida dos jovens brasileiros. A Associação Nacional de História (ANPUH) publicou no mês de fevereiro uma
carta aberta discutindo a obrigatoriedade da história no ensino médio afirmando que a disciplina integra o currículo brasileiro desde o século XIX e que
ela é fundamental para a formação da cidadania dos brasileiros. Entretanto,
esse posicionamento não ecoou nenhum efeito na reforma que foi sancionada. O professor Ronaldo Vainfas através do jornal O Globo também declarou
seu posicionamento contrário a nova reforma afirmando “o presidente Temer
deveria tomar ciência do que veio a sancionar. Do contrário, seu governo será
lembrado como o único do mundo que excluiu a História como disciplina
obrigatória da educação brasileira”. 5
Então como observado acima professores reivindicam a necessidade da
disciplina de História estar presente nessa reforma curricular, pois ela se apresenta como base para disciplinas, como por exemplo sociologia e filosofia, e
espaço de formação de consciência histórica. Porém, com a retirada da disciplina de História os alunos não terão contato com essas experiências e não
construíram uma consciência histórica sobre a sociedade em que estão inseridos e nem sentido para sua vida prática. O teórico Jörn Rüsen afirma que
o “sentido é um produto do espírito humano, mediante o qual o mundo em
que o homem vive adquire um significado viabilizador da vida”. (RÜSEN,
3 Segundo site do Mec: A implantação do novo ensino médio depende da aprovação da BNCC que estabelecerá as
competências, os objetivos da aprendizagem e os conhecimentos necessários para a formação geral do aluno. (Acesso
em 18 de março de 2017)
4 É uma disciplina acadêmica que tem como objetivo realizar a competência para o ensino de História. Entretanto, nas universidades brasileiras essa disciplina tem sido negligenciada.
5 Reportagem publicada no dia 4 de março de 2017 acesso em 7 de março de 2017 http://gilvanmelo.blogspot.
com.br/2017/03/excluir-historia-da-grade-e-uma.html
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2015, p.42). Então, o indivíduo que não experiência o conhecimento histórico não realiza uma formação de sentido e principalmente uma consciência
histórica de experiência do passado em relação ao seu presente e projeção de
expectativas para o futuro.
REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA E O DEBATE
DE GÊNERO
Estudos no campo do ensino de História apresentam como norte nacional atualmente Maria Auxiliadora Schmidt que aponta para a relevância
da aula de história como espaço de formação de consciência histórica desses
jovens. E a autora afirma:
Do ponto de vista do ensino de história, defende-se a idéia da aula como “o momento
em que, ciente do conhecimento que possui, o professor pode oferecer ao seu aluno
a apropriação do conhecimento histórico existente, através de um esforço e de uma
atividade que edificou este conhecimento (SCHMIDT, 2005, p. 298).

Portanto, a aula de história se apresenta como um momento essencial na
formação curricular dos alunos porque o professor pode motivar os estudantes
a compreender a sua sociedade. E somando-se a isso motivá-los a mudança
social.
Ainda no caminho da constituição de sentido para o teórico Rüsen existem quatro processos mentais que são fundamentais para a formação de consciência histórica: experiência, interpretação, orientação e motivação. Esses
processos são essenciais para que os jovens tenham uma formação de consciência histórica alicerçada no seu próprio passado em relação ao seu presente. Portanto, nossos estudantes necessitam da experiência histórica citada por
Rüsen para compreender um evento passado como algo histórico que esta
temporalmente distante do seu presente, mas que pode influenciar na sua
realidade social. O historiador Marc Bloch quando afirmou “A ignorância do
passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente; compromete,
no presente a própria ação” (BLOCH, 2001, p.63) não estava falando diretamente para o ensino de História, mas na formação social dos indivíduos que
seria prejudicada por não ter contanto com o passado. Portanto, com a nova
reforma curricular diversos alunos não observarão esses eventos históricos e
dessa forma não compreenderão a sua própria situação social na comunidade
e não terão motivação para exercer uma transformação.
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Nosso interesse é adaptar a pesquisa utilizando uma fonte literária nesses
quatros processos mentais citados por Rüsen. Dessa maneira, os alunos poderão através do contato com uma fonte clássica observar a sociedade grega
e entende-la através da sua literatura e expressão artística produzida por esses
indivíduos e projetar discursões atuais na sua própria comunidade.
Nesse sentido a literatura clássica, especificamente a tragédia, pode ser
uma via para a experienciação da cultura grega na sala de aula, citada por
Rüsen. A tragédia se apresenta como um vestígio do passado antigo clássico
grego que é até hoje materializado e permanece sendo objeto de estudo de
literatos, linguistas e historiadores. Entretanto devemos lembrar que a literatura só se torna fonte histórica a partir da escola dos Annales no ano 1930,
que inaugura uma nova forma de se observar a história como nos demonstra
o historiador Le Goff em sua obra História e Memória afirma que literatura,
arte, cinema e outros tantos componentes fazem parte da cultura histórica.
Os documentos se apresentam como materiais mais atrativos e estimulantes para os alunos além dos jovens terem contato com uma fonte histórica.
Por isso que muitos professores recorrem a utilização de documentos em sala
de aula por favorecer a introdução do aluno no pensamento histórico. Nossa
fonte literária é singular pois demonstra uma competência discursiva característica do século V6 e possibilita ao professor desenvolver diversas temáticas
sobre a sociedade grega. O interesse é que o aluno tenha contato com essa
fonte literária e possa desenvolver através dela diversos temas dentro do conteúdo curricular.
Rüsen também afirma que: “não podemos experimentar diretamente o
que aconteceu no passado, pois tal experiência é sempre mediada por aquilo
que do acontecimento passado ainda subsiste, de alguma maneira, no presente”. (RÜSEN, 2015, p. 45). Portanto, utilizar a literatura na sala de aula
se torna fundamental para melhor compreensão dessa sociedade clássica pois
essas obras se apresentam como vestígios desse passado.
Outra autora que se dedica a utilização da literatura em sala de aula
como forma de ensino é Circe Bitencourt em seu livro intitulado Ensino de
História Fundamentos e Métodos que demonstra a literatura, como anteriormente mencionado é utilizada como fonte histórica em pesquisas pelos historiadores, também pode ser um meio de aprendizagem na sala de aula. A autora afirma que deve ocorrer uma interdisciplinaridade para o melhor manuseio
das obras pois muitas apresentam características geográficas e principalmente
6 Todas as datas com referentes ao século V são a.C
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ambientação histórica. Nesse sentido a autora declara que “as contribuições
de vários pesquisadores da literatura e sua história têm possibilitado abordagens mais complexas que merecem ser introduzidas pelos professores de
História”. (BITTENCOURT, 2008, p.340). Atualmente os textos literários
na sua maioria são utilizados por professores das disciplinas de linguagem que
desejam desenvolver o gosto da leitura entre os alunos. Por outro lado, os professores de história também deveriam abordar a literatura em sala de aula com
seus alunos pois ela se apresenta como uma fonte rica em contexto histórico,
portadoras de culturas de determinadas épocas e representantes do seu tempo
Entretanto, devemos ter cuidado pois se nossa fonte documentacional
for utilizada de maneira equivocada, sem contextualização histórica por exemplo, podemos atrapalhar o ensino e aprendizagem dos alunos que não compreenderam as obras. Como nos afirma Cerri “essa má condução de novos
métodos apenas cria mais confusão e ojeriza nos alunos, na medida em que
não conseguem se adaptar às novas posturas e habilidades exigidas, dissonantes da sua prática escolar anterior”. (CERRI, 1999, p, 144). A tragédia grega
é um clássico literário da antiguidade e na maioria das vezes apresenta uma
linguagem de difícil compreensão para alunos muitos jovens. O primeiro contato com a obra deverá ser orientado pelo professor explicitando os acontecimentos da peça, quais são os personagens, que mitologia é apresentada porque
todos esses fatores influenciam na tragédia.
Corroborando com a ideia anterior Gago também afirma que devemos
ter cuidado pois “os professores precisam conhecer e entender as ideias dos
estudantes das suas turmas, cada estudante terá as suas próprias experiências, que se manifestam na reflexão histórica que é influenciada pela família
e comunidade. ” (GAGO, 2009, p.176). O aluno não está separado de sua
realidade social dentro da escola, todas as suas vivências influenciam no seu
comportamento e na aprendizagem. Portanto, o professor deve ter a sensibilidade de perceber essa realidade em que o aluno e a escola estão inseridos para
melhor formulação das suas aulas e avaliações.
Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de tornar o aluno uma
“espécie de historiador” porque para os historiadores os documentos têm outra finalidade que não pode ser confundida com a situação de ensino. Além
disso o professor não visa a criação de um texto historiográfico, que é a finalidade da produção acadêmica. Portanto, o professor deve transformar essa
fonte histórica em um material didático que possibilite a melhor compreensão
dos alunos.
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O segundo passo para formação de sentido é a interpretação histórica,
nesse momento os alunos poderão compreender a fonte histórica com a qual
terão contato e principalmente em que contexto social essa obra foi produzida. Essa fonte literária e histórica deve ser apresentada e discutida em sala de
aula para que se possa demonstrar os modelos educativos e reguladores que
a sociedade grega clássica vivia naquele momento e que foram reproduzidos
nas obras. E como nos afirma Rüsen “trata-se, em todo caso, de inserir a experiência histórica em um modelo interpretativo que a torne inteligível. Ao
tornar-se inteligível, ela pode ser, por assim dizer, contabilizada ou ponderada
culturalmente como ganho experiencial.” (RÜSEN, 2015, p. 47). Portanto, a
orientação do professor se torna fundamental nesse momento para auxiliar os
alunos nesse primeiro contanto com a fonte literária e histórica. Nesse sentido
deverão ser explicitados em qual contexto histórico ela foi produzida, quais
personagens compõem a obra e qual o mito serviu para base da história.
A nossa fonte literária é a tragédia Medéia escrita no ano de 431 pelo trágico Eurípides7 que demonstra na personagem principal, que nomeia a obra,
uma ruptura total com o modelo educativo ateniense que era determinado
pelo sexo biológico de cada indivíduo. Dessa maneira a tragédia é um acontecimento reservado ao século V e, portanto, essencialmente urbano devido a
sua centralidade na cidade de Atenas. Deve-se demonstrar que essas obras se
tornaram uma forma de discutir os problemas enunciados pelos cidadãos e o
seu cotidiano urbano, por isso o seu apogeu se dá em Atenas.
Esse novo gênero literário teve grande destaque na sociedade grega e foi
fundamental para a conservação dos mitos fundadores e o culto aos deuses
pois a produção dos trágicos era original e possuidora de regras e características próprias. Portanto, a tragédia inaugurou um novo sistema de festas públicas da cidade, um novo espetáculo e como qualquer obra literária é composta
por pré-conceitos e pressupostos para a civilização que se expressa e demonstra
a vivência cotidiana grega. E como nos afirma Grimal:
A tragédia grega põe em cena, sob a forma de “drama” (palavra grega drama que significa ação, aquilo que se faz), acontecimentos tirados da lenda heróica, aquela que os
poetas épicos cantaram vários séculos antes, para nós, estes acontecimentos têm um
caráter lendário; para os gregos, eram história. (GRIMAL, 1986, p.45)

7 Os três autores trágicos considerados clássicos são, Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. São os autores que mais deixaram obras completas e são os mais difundidos e estudadas. Postula-se que o ano de seu nascimento é inexato datando
ser 484 A.C e o seu falecimento data de 406 A.C. Embora Eurípides possuísse dramas que somariam 90 (noventa)
os árbitros só por três vezes chegaram à mesma sentença. Dessa forma, observamos que a inovação que o trágico
construiu num primeiro momento não foi aceita pelo público e pelos avaliadores.
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A escrita da história feita pelos gregos foi exposta através da sua literatura
em epopeias, tragédias e comédias que eram reflexo de sua sociedade, mentalidade e comportamento. Através dessas obras encenadas no teatro a população
era “educada” com valores como honra e a exaltar os atos heroicos dos antigos
homens que deveriam ser respeitados e reproduzidos.
Além disto, devemos demonstrar que com o nascimento da cidade na
Grécia a mulher teve uma limitação social, ou seja, um lugar e uma função
específica naquela sociedade. A mulher manterá costumes antigos, como por
exemplo, trabalhos domésticos, cuidar dos filhos e tecer, então regular e delimitar o espaço do feminino era essencial para manutenção e perenidade da
polis8. Além disso, o professor deve demonstrar aos alunos que as informações sobre as mulheres no período clássico chegam a nós através de homens,
os quais tiveram como atitude o fato de não as nomear, tornando-as uma realidade silenciosa. Porém, o poeta Eurípides as colocou em primeiro plano, em
atitudes e no lugar social que os homens definiram e determinaram para que
essas mulheres atuassem, ou seja, dentro do gineceu, entretanto esse descontrole feminino ecoava por toda sociedade para além do privado. Autores como
Vernant e Vidal-Naquet ressaltam a particularidade da cidade grega, que não
é a única em excluir as mulheres politicamente, mas sua singularidade está em
fazer dessa exclusão um dos motores da ação trágica.
O segundo ponto a se considerar é o mito inspirador para essa tragédia
pois ele é fundamental para melhor compreensão da obra. Aqui nesse artigo
trago uma escrita bem sucinta: Medéia9 era princesa na Cólquida, um reino
considerado bárbaro por não pertencer a nenhuma cidade grega. Nesse reino existia uma relíquia chamada de Velo de Ouro que era protegida pelo rei
Etes, pai de Medéia e descendente do deus Apolo10. Jasão que perderá o pai
muito jovem viu seu tio assumir o trono de Iolco na sua menoridade. Porém,
já adulto o herói reivindica o trono a Pelias que não o deseja entregar e ainda
instiga Jasão a uma aventura na busca do Velo de Ouro que deveria ser mortal. Entretanto, quando Medéia vê Jasão pela primeira vez se apaixona e o
ajuda a realizar todas as provas que eram necessárias para a conquista do Velo
de Ouro. Jasão sai vencedor do desafio e foge levando Medéia que no meio
do percurso é perseguida pelo seu irmão Apsirto que acaba sendo morto por
8 Era o modelo das antigas cidades gregas, desde o período arcaico até o período clássico, vindo a perder relevância
a partir do domínio romano.
9 BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário mítico-etimológico da mitologia grega. Petrópolis: Editora Vozes,
2014
10 Apolo é uma divindade do panteão grego e denominado como deus Sol.
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ela. O príncipe e a princesa chegam em Iolco e Pélias não devolve o trono
ao sobrinho, entretanto vendo essa situação Medéia interfere novamente em
favor do amado. Enganando as filhas de Pélias, dizendo ser possuidora de
uma poção rejuvenescedora faz as jovens matar o próprio pai e colocá-lo num
caldeirão. Após esse crime Medéia e Jasão são expulsos da cidade e se destinam
a Corinto, cidade onde vivem por dez ano até o dia que o rei Creon decide
oferecer sua filha Glauce para casar-se com Jasão. A tragédia se inicia nesse
momento de conflito e separação dos personagens principais que irão debater
todos os acontecimentos anteriores acima citados.
Portanto, o aluno deve ter conhecimento sobre o mito fundador da tragédia para melhor compreender o desenrolar da história e entender os atos
que Medéia comete ao longo da peça. Além disso, conhecer o contexto histórico no qual essa obra foi produzida, como dito anteriormente, e qual a mentalidade e comportamento desses indivíduos na sociedade grega patriarcal.
O nosso terceiro passo da experiência histórica será a orientação histórica, quando os alunos deveram ter contanto com a fonte para o ensino e
aprendizagem. O indivíduo através da orientação histórica poderá se colocar
diante do mundo e de si mesmo. O processo de ensino e aprendizagem deve
ser mediado pelo professor dentro da sala de aula ou em outros espaços, entretanto, o docente não pode delegar a si todo o desenvolvimento da experiência
pois o aluno é o centro de interesse do ensino e aprendizagem. Dessa forma, o
professor deve auxiliar nesse trajeto sem interferências diretas.
Primeiramente devemos demonstrar aos alunos que a História de Gênero estuda as relações sociais entre mulheres e homens que constroem culturalmente regras de convívio em uma determinada sociedade, no nosso caso a
sociedade grega que é significativamente masculina, mas que também possuía
mulheres em outros papeis sociais distintos ao seu sexo. Utilizamos o conceito
de gênero como instrumento de análise porque em primeiro lugar decidimos
fazer uma história de homens e mulheres pois esses constituem-se em sujeitos
sexuais e que estão em processos nos quais os dois estão interligados. O estudo
aqui realizado é enfocando uma fonte literária produzida em um determinado
período histórico e que foi escrita por um homem, o trágico Eurípides. Porém, mesmo sendo uma escrita masculina o autor exprime na sua obra o contexto social em que vive e o discurso padronizado e masculino. O diferencial
da obra Medéia é que a personagem questiona esses papéis sociais que eram
impostos pela sociedade grega naquele momento.
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A personagem principal Medéia realiza o ideário restrito ao feminino na
sociedade grega quando se torna esposa do herói Jasão e mãe de dois filhos.
Porém rompe com a sua condição de mulher quando é abandonada pelo herói
Argonauta11 tomando atitudes desmedidas. Utilizou de seu potencial mágico
ou de sua condição sobre-humana e acabou com toda a possibilidade de continuação da linhagem do homem que tanto a feriu.
A sociedade grega afirmou veemente o casamento, pois os jovens não
poderiam se recusar ao matrimônio, o casamento era uma etapa obrigatória
da vida de todo cidadão e não era vista como um meio de conquistar a felicidade pessoal, portanto o seu término significaria uma derrota social. Percebemos que a personagem se torna uma mulher abandonada, embora ela mesma
tenha abandonado o seu lar por Jasão como é informado anteriormente na
mitologia. Na sociedade grega dessa época a diferenciação entre o masculino
e o feminino era evidente, entretanto Medéia em diversos momentos tem
atitudes que rompem com o discurso reservados as mulheres. As atitudes da
princesa bárbara já se apresentam de forma peculiar se comparado ao feminino da pólis, embora Medéia fosse esposa e mãe.
O poeta expõe uma mulher com um comportamento que se encontra
no desvio do padrão estabelecido e esperado pelo homem grego e que já foi
demonstrado. Medéia expõe uma tradição que todas as mulheres de Corinto
reconheciam, porque todas eram preparadas desde a infância para subordinação e a autoridade masculina e ela a confronta esses papeis sociais.
As mulheres eram possuidoras de conhecimentos específicos a sua condição feminina, ervas que eram reservadas ao período de menstruação por
exemplo, e novamente enxergamos essa diferenciação entre os sexos na sociedade grega. A mulher é vista como alguém ardiloso e ao mesmo tempo um
potencial de desintegração, dessa forma deve ser mantida confinada e sob
controle masculino. Eurípides caracterizou Medéia como uma pessoa cheia
de curvas e que se utilizou de sua sabedoria e principalmente de sua condição
de mulher para conseguir arquitetar seus planos. Jasão é o personagem falso
da obra, embora Medéia finja arrependimento perante o masculino, mas é
o herói argonauta o principal motivo de problemas para cidade de Corinto. Medéia é vítima da renegação do marido e em consequência disso perde
completamente todo seu controle. A condição de submissa do feminino é
extrapolada pela personagem que se torna um princípio de “desintegração”.
Como nos afirma Andrade:
11 Jasão foi o líder da expedição que inicio sua aventura na cidade de Argos por isso a referência.
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De forma geral, os atributos da alteridade do feminino são qualidade ligadas à proveniência ardilosa das mulheres, que as tornam suscetíveis ao estranhamento. Em primeiro
lugar o ardil. Fundamento do ser feminino, a métis marca a presença da mulher entre
os homens que, pela métis, se tornam imprevidentes (incapazes de antecipar e projetar-se contra um artifício). (ANDRADE, 2001, p.52)

Portanto, para os gregos viver próximo ao feminino é estar sujeito constantemente ao perigo do descontrole desse ser, além do fingimento e do engano. Dessa forma, quando Medéia está sem um homem para regular seu
comportamento dentro da sociedade grega, ela se torna uma ameaça para os
habitantes da cidade de Corinto.
A sociedade grega apresenta uma mentalidade muito diferente da nossa
na contemporaneidade, porque as identidades de gênero estavam ligadas ao
sexo biológico, como anteriormente dito. Para eles os papeis sexuais estavam
determinados pelos papeis sociais de cada indivíduo na sociedade. Portanto,
se faz necessário demonstrar que os papeis sociais e sexuais gregos estavam conectados e que os indivíduos dessa sociedade a princípio deveriam exercê-los.
Um instrumento que poderá auxiliar o professor é a historiografia produzida sobre esse tema, destacamos aqui a historiadora Claude Mosse que
escreveu o livro A Mulher na Grécia Clássica, obra a qual irá trabalhar com
conceitos de “eterna menor” ou mesmo “cidadã” que são termos algumas vezes utilizado em alguns livros didáticos. Temos ainda Sarah Pomeroy em seu
estudo Diosas, rameras, esposas y esclavas que também discute o lugar desse
feminino na sociedade grega. Essas obras se utilizam de um imaginário produzido pela literatura no século IV, principalmente Xenofonte12 que colocou
a mulher numa função complementar ao homem e também em oposição.
Esse discurso colocava a mulher sempre reservada e a sua função social que
era exclusivamente o casamento e a maternidade, porém esse papel social era
tido como naturalizante.
Como os novos estudos nessa área, principalmente de gênero, demonstram que todas as questões do feminino eram construções sociais que enquadravam e regulavam essas mulheres. Nacionalmente possuímos também
pesquisas voltadas para esse período, século IV e V, e que utilizaram também
as tragédias gregas e as iconografias. A historiadora Marta Mega de Andrade se
destaca pelo livro A cidade das Mulheres que contesta a afirmação que a polis
12 Xenofonte nasceu em Atenas por volta de 428 era de uma família abastada e convive-o muito com o filosofo
Sócrates. Xenofonte era um homem de combinação tradicionalista, aristocrática e antidemocrático, seguia as regras
espartanas rigidamente. Dessa forma, em suas obras representou o feminino sempre complementando a posição
masculina e predominante.
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grega seria um “clube de homens” buscando a explicação desde a mitologia
até nas tragédias de Eurípides e em outras fontes do século V. Nessa pesquisa
Andrade conseguiu demonstrar a participação feminina ativamente dentro
da cidade desconstruindo a ideia de reclusão no gineceu, tema que também
deverá ser abordado com os alunos.
O historiador Fábio Lessa em seus livros Mulheres de Atenas e O feminino
em Atenas se utiliza principalmente de comédias e iconográficas para demonstrar a participação cívica do feminino na cidade. Dessa forma encontraríamos
uma bipolaridade espacial na sociedade grega e que teria sido forjada pela
ideologia masculina daquele contexto. O modelo seria uma oposição binária
interno/feminino X externo/masculino. Dessa forma as atividades exercidas
por homens e mulheres na sociedade grega eram diferentes, mas se igualavam
no valor dentro da polis, porque se completavam e eram fundamentais para a
sua manutenção. Esses estudos recentes que desmitificação a participação da
mulher na sociedade grega serão fundamentais para melhor compreensão do
período.
E para finalizar a historiadora Maria Regina Candido que em seu livro
Medéia, Mito e Magia analisa a personagem afirmando que ela nos remete as
práticas da magia, os sentimentos femininos e a condição social da mulher
grega no período clássico, sendo característico a uma pesquisa de gênero. E
como nos demonstra Candido “Medéia representava a mulher estrangeira”
(CANDIDO, 2007, p.30). Portanto, Medéia apresenta um comportamento
diferente das mulheres do coro e afirmamos que isso é característico como
uma ruptura social devido suas origens. Outro ponto a se considerar na sociedade grega é a situação do estrangeiro nessa comunidade que o recebe, mas
que também o excluiu.
A partir da análise dos modelos educativos gregos a discursão de gênero
na Antiguidade e no presente poderá ser debatida na sala de aula. Apresentar
as motivações que levou os gregos a desenvolverem esse modelo comportamental tão restrito ao feminino e instigar os alunos a pensarem se esse modelo
ainda deve ser implementado. Os debates de gênero poderão ser desenvolvidos nesse momento pois os alunos já terão contado com a cultura grega, o
contexto da vida do autor e dessa forma poderão interpretar a tragédia.
Portanto, após os alunos passarem por esses quatros processos de constituição de sentido o conteúdo sobre a sociedade grega poderá ser observado e
aprendido de uma forma diferenciada em relação o que é trabalho por exemplo nos livros didáticos. Os alunos terão contato com uma fonte histórica,
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poderão analisa-la e questionar a sua atual forma de sociedade observando
modelos comportamentais antigos e até hoje são remanescentes e reafirmados cotidianamente. Todo esse processo de contato com a fonte poderá fazer
o aluno compreender o passado, analisar o presente e caso pense fazer uma
transformação para seu futuro.
A última etapa é o processo de motivação que impulsiona o homem
no processo da sua própria formação identitária como indivíduos e como
sociedade. Além disso, essa motivação faz com que o indivíduo busque uma
nova experiência histórica para suprir suas carências de orientação e que se
transforme em interesses cognitivos. E como afirma Rüsen “o saber histórico
pode ser utilizado como prevenção contra abusos e para motivar a vontade de
mudar” (RÜSEN, 2015, p. 49). Os alunos partir do contanto com essa fonte
histórica e literária poderão buscar novos interesses nos estudos clássicos ou
na literatura em geral. Além disso, a transformação mental do próprio aluno
em relação a sociedade em que vive sabendo respeitar as diferenças de gênero.
Esse processo de motivação e experienciação estão ligados, porque da
mesma forma que motivamos o aluno a compreender a sociedade grega através de uma fonte clássica produzida naquele período, também estamos motivando esse mesmo aluno o costume a leitura por exemplo. Além disso, o
processo de motivação vai além do habito da leitura, pois esse aluno poderá
a partir desses questionamentos mudar as questões de gênero que o cercam
no seu cotidiano. Demonstrando que o modelo educativo grego possuía uma
finalidade para aquela sociedade na Antiguidade e atualmente encontra-se
desvalorizado embora seja largamente utilizado, principalmente, em discursos
extremistas.
Para finalizar o artigo demonstramos um modelo de aula oficina desenvolvido sobre o material da professora Isabel Barca. Acreditamos que a metodologia de aula oficina nesse momento seria uma excelente escolha para o
planejamento da aula. Os alunos terão contato com uma fonte clássica, no
nosso caso especifico as tragédias gregas e dessa forma construiriam concepção
de tempo e poderão articula com suas vivências.
AULA OFICINA
A metodologia de aula oficina foi desenvolvia na Educação Histórica
em Portugal para auxiliar os professores em suas atividades em sala de aula
foi escolhida para realização dessa pesquisa na sala de aula. Pois como nos
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afirma Barca “o aluno é agente de sua formação com ideias prévias e experiências diversas já o professor é investigador social e organizador de atividades
problematizadoras” (BARCA,2004, p.133). Dessa forma, os alunos poderão
problematizar o seu cotidiano através das tragédias que trazem uma concepção clássica de formação social que era delimitadora para ambos os sexos e o
professor poderá questionar como a sociedade atual enfrenta essas distinções
de gênero.
O esquema da aula oficina seria num primeiro momento os alunos apresentem ideias previas sobre a sociedade grega, a qual é idealizada por eles,
devido ao grande contato com essa cultura principalmente através de filmes
que trazem uma visão romântica do período. Não estamos criticando essa visão que é comercializada pela cinematografia sobre a sociedade grega, porém
muitas vezes os usos do passado são distorcidos de alguma forma para maior
recepção ou venda.
Esse instante seria característico a uma explosão de conceitos sobre a
sociedade grega que é idealizada por esses alunos e a partir desse momento
eles poderiam produzir narrativas com suas próprias concepções dessa cultura.
Essas narrativas apresentaram conceitos básicos sobre a sociedade grega e que
poderão ser desenvolvidos ao longo da aula com foco nas tragédias que demonstram as vivências desses indivíduos históricos. Dessa forma, o professor
poderá idealizar suas aulas a partir de questionamentos dos próprios alunos
caso haja necessidade.
No segundo instante, o professor apresentará a literatura produzida pelo
trágico Eurípides e promoverá uma experiência histórica aos jovens através do
contato com a fonte literária, como já foi debatido anteriormente. Além disso,
com o contato da produção desses indivíduos os alunos poderão compreender
melhor a cultura e a mentalidade daquela época e porque os gregos desenvolveram modelos educativos femininos e masculinos tão restritos e específicos
para sua sociedade. A partir dessa discursão poderemos suscitar um debate
de gênero na atualidade, um conceito de segunda ordem, que na maioria
dos conteúdos é negligenciado porém se apresenta como relevante na vida
dos jovens. Os alunos poderão através de suas vivências pessoais relacionar e
questionar se o modelo grego empregado a séculos atrás ainda é reforçado pela
sociedade contemporânea e quais são os motivos da possível permanência.
A última atividade será a produção de uma narrativa guiada através de
questionamentos feitos pelo próprio professor embasado no que foi discutido
na sala de aula. Idealizamos alguns questionamentos:
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•
•
•
•
•

A partir do que foi desenvolvido na aula, porque os gregos mantiveram um modelo de educação tão restrito ao homem e a mulher?
Demonstre os trechos da obra em que ocorre uma ruptura com esse
modelo educativo.
Esse modelo educativo grego ainda é vigente na nossa sociedade? Por
que?
As atuais distinções de gênero na sociedade contemporânea são ainda
reafirmadas? Por que?
Você acredita que o debate de gênero deve ser desenvolvido nas escolas?

A partir das experiências desenvolvidas na sala de aula depois da aula
oficina esses alunos poderão responder a esses questionamentos aqui expostos
e refletir sobre a sociedade atual em que vivem. Além disso, desenvolver uma
competência argumentativa
a respeito desse tema que muito negligenciado nas salas de aula no Brasil.
Esse material produzido pelos próprios alunos demonstrará o que foi compreendido nesse processo de que visa o ensino e aprendizagem dos jovens. O
professor com essas duas produções de narrativas poderá observar o que foi
melhor compreendido ou não pelos alunos e a partir desse instante pensar
novas abordagens.
Além disso, o contato com uma fonte literária, que é diferente do livro
didático tão tradicionalmente usado no país, poderá instigar os alunos o costume de leitura ou até mesmo buscar compreender outras sociedades a partir
da sua literatura. Pois como já afirmamos a literatura deve ser utilizada na sala
de aula pelo professor de História porque ela se apresenta como uma forma de
experienciação do passado materializado através da escrita de um indivíduo.
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MOVIMENTO LGBT NEGRO: DAS RUAS PARA
A SALA DE AULA.

Mariana Xavier de Oliveira1
Marcio Rodrigo Vale Caetano2

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo trazer algumas reflexões a respeito da situação na qual se encontra a população LGBT negra relacionando com
aspectos da educação histórica. Visando, expor algumas subjetividades nas quais
se enquadram esses indivíduos. Tanto na sociedade em geral quanto no meio
educacional. Observando as contribuições que o ensino de história pode fazer
nesse debate.
PALAVRAS-CHAVES: Negros, LGBT’s, Consciência Histórica, Educação Histórica

A POPULAÇÃO LGBT NEGRA E A BUSCA POR ISONOMIA.
A população LGBT negra, tende a ser marginalizada e passa por obstáculos
que ainda necessitam ser superados e direitos que precisam ainda ser assegurados, tanto de modo geral nos espaços que permeiam a sociedade quanto nas
instituições escolares que correspondem a uma parcela desse todo, o ambiente
escolar possui dentro de seu conjunto antagonismos e conflitos, por isso também reproduz diversos preconceitos assim como outros espaços de convivência.
Dentro desse amplo espectro, é necessário destacar que é inegável o papel do ensino de história no desenvolvimento e salto qualitativo dos sujeitos envolvidos
nesse processo, tanto alunos quanto professores, na reflexão dos acontecimentos
passados e processos atuais da sociedade, pensando em um devir
1 Mestre pelo PPGH-FURG. Email mari_sindarin@hotmail.com
2 Doutor em Educação pela UFF e professor da UFPEL. Email: mrvcaetano@gmail.com
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A falta de consciência dos processos históricos que permeiam a história de uma sociedade, tem um papel devastador na identidade dos sujeitos.
Tanto oprimidos quanto opressores vivem em meio a uma falácia. A opressão e exclusão tem como objetivo desumanizar e essas pessoas passam a
ser percebidos como seres abjetos. A intolerância no Brasil tem um forte
viés histórico e com relação a população negra, esse fato ocorre desde o
mal resolvido passado escravista, onde o negro se quer era percebido como
um ser humano. Essa exclusão tomou novas formas e proporções, que não
foram solucionadas quando esses indivíduos conseguiram um status de
liberdade. Sendo assim tratados como coadjuvantes, muitas vezes como
um empecilho dentro da sociedade brasileira. Expressando assim um forte
determinismo biológico. Os processos ocorridos no passado aparentemente são ignorados e distorcidos, infelizmente essas concepções são reproduzidas muitas vezes nas aulas de história.
Pensando ainda sobre formas de exclusão, o público LGBT de modo
geral, mas sobretudo os pobres, os não brancos tendem assim como a população negra de modo geral, a liderar as piores estatísticas de qualidade
de vida, educação, saúde e segurança. Pois são constantemente desumanizados devido as normalizações. Em se tratando de LGBT’s e negros, a
proporção dos eixos de desigualdades aumenta de maneira estrondosa.
Em consonância com esses pressupostos as narrativas históricas têm
uma grande função dentro do “agir histórico” dos indivíduos, pois é necessário problematizar que os conceitos históricos não são oriundos apenas
do meio acadêmico e escolar, mas caracterizam-se como algo inerente as
relações humanas como um todo, dado que diz respeito ao mundo que nos
norteia.

Primeiro, a consciência histórica não pode ser meramente equacionada como um simples conhecimento do passado. A consciência histórica dá estrutura ao conhecimento
histórico como um meio de entender o tempo presente e antecipar o futuro. Ela é uma
combinação complexa que contém a apreensão do passado regulada pela necessidade
de entender o presente e presumir o futuro. (RÜSEN, 2010, p. 38)
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Rüsen debate ainda sobre o “a orientação do agir humano no tempo” na
qual as experiências e circunstâncias vivenciadas contribuirão para o entendimento histórico dos indivíduos dado que ser humano tem as suas ações orientadas por suas carências. A consciência histórica funciona como “um modo
específico de orientação em situações reais da vida presente” e tem como função ajudar a compreender a realidade passada para compreender a realidade
presente (RÜSEN, 1992, p.28).
Sendo assim a definição de consciência história, está relacionada com
o modo de observar e se relacionar com os processos e fatos ocorridos no
passado, esse modo de relacionar-se com o passado é norteado por valores
morais, que atuam no presente do indivíduo deixando uma possibilidade de
aspirações para o devir futuro. Existem diversos filtros morais construídos
historicamente que podem nortear as ações de um indivíduo.
A consciência histórica confere sentido à vida dos sujeitos através de explicações que visam dar sentido ao presente através das narrativas pretéritas.
Deste modo a consciência histórica se faz presente de modo a contribuir com
as interações coletivas, compreender o passado torna-se necessário para uma
visão crítica dos acontecimentos e fatos presentes na história humana. Desse
modo é possível projetar o devir, porém isso se trata de um processo complexo e composto por diversas nuances que formam esse tipo de entendimento.
Essas projeções podem orientar as ações dos sujeitos. Possibilitando uma amplitude na visão dos acontecimentos que ocorrem ao seu redor percebendo-se
como parte de um todo.
Compreender os processos de exclusão vivenciados pelos grupos LGBT
negros é também olhar de modo crítico para o presente buscando compreender os processos históricos que ocorreram para o presente se apresente desta
maneira. Desconstruir padrões tradicionalmente e historicamente presentes,
exige motivação e uma mudança de abordagem. Para Rüsen a narrativa é
modo pelo qual a consciência histórica é demonstrada. E a consciência histórica orienta e fornece ferramentas para a interpretação dos fatos gerando
experiência para os indivíduos. O autor define quatro faces na qual essa consciência se manifesta: exemplar, tradicional, crítica e genética3.
3 Segundo Shimidt; Barca; Martins: Os quatro modos de consciência trazidos por Rusen são o exemplar, que
consiste na mudança de tradições em detrimentos de normas comuns sendo essas atemporais tendo um sentido
prático, normas e regramentos vividos em sociedade são norteados por experiências pretéritas. A consciência tradicional está atrelada em acontecimentos, normas e costumes ditados tradicionalmente, formando assim um ciclo
de hábitos, comportamento e modo de perceber-se dentro do todo. O modo crítico, ocorre no momento em que a
consciência rompe com valores e aspectos vigentes em uma cultura. Operando contra uma contranarrativa, como
uma ruptura. A consciência genética que confere fluidez e mutabilidade dos processos pretéritos fazendo com que
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Grupos LGBT negros (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais
e Transgêneros), sofrem deficiências quanto a historiografia do movimento
LGBT. Perceber quais são as demandas desses grupos e os possíveis preconceitos sofridos, contribui para uma maior visibilidade das peculiaridades as
quais esses sujeitos enfrentam em sociedade e sobretudo no meio educacional.
Tendo em vista que as realidades do ensino são diversas, as populações LGBT
negras tendem a ser marginalizadas pela sociedade e isso se reflete no meio
educacional.
Na maioria das vezes, pode-se dizer que esse processo de marginalização
ocorre devido a condição étnico-racial que os indivíduos apresentam. Sendo esse fato agravado por não seguirem a heteronormatividade, ocasionando
sofrimentos gerados por serem LGBT e negros dentro de uma sociedade, na
qual o padrão é branco e masculino, ficando assim mais expostos ao descaso,
em razão dos padrões excludentes da sociedade brasileira. A busca por compreender os processos de mudanças e permanências é fundamental para a
compreensão das peculiaridades vivenciadas por esses grupos. Segundo Barca:
Embora os diversos tipos de consciência histórica não se manifestem de forma estanque, nem os quatro tipos elencados devam ser considerados como os únicos
enquanto manifestações de orientação temporal, parece ser cada vez mais nítido o
reconhecimento de que é uma consciência de tipo “genético” que melhor equipa
cognitivamente o ser humano para enfrentar os desafios e problemas nestas
primeiras décadas do século XXI .Neste sentido de “consciência histórica genética”,
o passado é encarado como fonte para a compreensão significativa do mundo que se
apresenta com permanências e mudanças complexas. (BARCA, 2011, p 8)

Existe uma constante pressão para que os indivíduos se enquadrem em
normas que muitas vezes são inalcançáveis, dentro dessa lógica, a heteronormatividade se caracteriza como uma padronização que naturaliza o comportamento heterossexual, considerando todo o tipo de relação ou indivíduo
que não se insira nessa norma como abjeto, desviante e anormal. Gerando
frustrações e riscos para o indivíduo(a) que não se enquadre nesse padrão. A
intolerância é o primeiro passo para outros tipos de violência. Deslegitimar os
indivíduos é uma maneira de perpetuar a naturalização de atitudes e padrões
excludentes construídos socialmente.
A desumanização do diferente é constantemente utilizada para desconsiderar os grupos LGBT, com agravantes e especificidades quando se trata
da população negra. Esses são reflexos do racismo e homofobia sistêmicos
aspectos culturais se transformem convivam.
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presentes no Brasil, que visam, entre todas as formas de exclusão, destituir os
sujeitos de sua própria história e existência. Os conflitos vivenciados por esses
grupos enquadram-se nos conceitos de segunda ordem.
[...] a Educação histórica tem seus fundamentos pautados em indagações como as que
buscam entender os sentidos que os jovens, as crianças e os professores atribuem a
determinados conceitos históricos –como revolução francesa, renascimento, reforma
protestante –chamados “conceitos substantivos”, bem como os chamados de “segunda ordem” tais como narrativa, explicação ou evidência histórica. (SCHMIDT; GARCIA
2006, p. 9)

Assim, torna-se necessário problematizar acerca das dificuldades enfrentadas por essa coletividade LGBT negra percebendo como a reflexão e a disciplina de história podem contribuir para uma maior conscientização social,
auxiliando na compreensão de que os padrões excludentes atuais foram historicamente construídos e dessa mesma forma podem ser desconstruídos, afim
de que os direitos dessas populações sejam respeitados. É possível superar o
autoritarismo do Ensino de História dominante na cultura escolar contemporânea quando o tempo é temporalizado. Isto é, quando uma narrativa fornece
ao presente um passado em que os jovens possam aprender sobre sua vida prática, e com isso, as experiências da História passam a dizer respeito ao jovem
(Martins, 2008).
Tais reflexões e inquietações são necessárias para contribuir com a busca
de uma educação cidadã que considere as similitudes e diferenças entre as pessoas, rejeitando qualquer forma de discriminação, respeitando os seus saberes
e origens e possibilitando reflexões sobre o papel do ensino de história nesses
processos de desconstrução, contribuindo para um ensino de História plural
e inclusivo.
Existe um crescente esforço para compreender, através de pesquisas, a situação das populações LGBT no cenário nacional, todavia ainda há carências
no que se refere a abrangência e visibilidade desses estudos. Investigar a população LGBT com um recorte étnico-racial, torna-se ainda menos recorrente.
O preconceito ainda se constitui como uma forte barreira a ser enfrentada por
esses grupos que muitas vezes tendem a ser negligenciados enquanto indivíduos e coletivo, pela sociedade em geral e também pelo meio acadêmico.
A população GLBTT é um dos grupos sociais mais vulneráveis da sociedade. Não
apenas porque o preconceito acentua-se sobre algumas das dimensões essenciais da
personalidade humana, a afetiva e sexual, por exemplo, mas, sobretudo, porque esse
preconceito manifesta-se sempre com extrema violência. Ademais, soma-se a manifes-
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tação da homofobia, a ausência de efetivas políticas públicas que assegurem o respeito
e cumprimento de direitos e garantias da população de gays, lésbicas, bissexuais,
travestis e transexuais. (SALES, 2007, p. 4)

As especificidades dos sujeitos negros e também homossexuais perante
a sociedade não podem ser ignoradas, ou ao menos não deveriam, pois, os
preconceitos afetam negativamente em maior ou menor grau a todos os componentes de uma sociedade. Já que para existir um indivíduo considerado
“inferior”, o lado que oprime vive em meio a uma falácia gozando de uma
falsa “superioridade” criando um ciclo vicioso no qual todos os componentes
de uma sociedade, de algum modo fazem parte.
As sociedades ocidentais, foram conduzidas por uma série de processos
que levaram a normalização, de modo articulado e expansivo constituindo
a sociedade como normalizadora (FOCAULT, 2005). Dentro desse aspecto
a norma visa padronizar os sujeitos podendo construir e naturalizar preconceitos. Entretanto, tais conceitos que são historicamente construídos, podem
também ser desconstruídos. A formação histórica contribui para um sentido
prático no exercício da cidadania. Não significa que tais demandas e conflitos
serão vencidos nas aulas de história, pois tais problemas exacerbam a disciplina, pois dependem de uma série de variáveis as quais não cabem ser discutidas
nesse texto. Porém com orientação se constrói um ambiente propício para
repensar valores tradicionais que precisam ser reavaliados para o convívio e
respeito em sociedade.
A reflexão sobre os usos dos significados atribuídos à História (ideias substantivas
e de segunda ordem) afigura-se urgente para justificar o papel da História no
currículo e contribuir para um ensino que promova uma consciência histórica
consentânea com as exigências de desenvolvimento e cidadania na sociedade
atual. (BARCA ,2007, p. 27)

Devido aos padrões reguladores e normalizadores da sociedade, LGBTs
vivem em constante perigo e exclusão e sobretudo quando esses dois fatores
são somados devido as particularidades desses sujeitos. “O negro homossexual
não consegue se incluir nos grupos sociais por ser gay e em geral, por ser de
classe social inferior, tem dificuldades de se enquadrar nas regras de sociabilidade do grupo homossexual” (COSTA, 2014). Embora existam avanços
no sentido de buscar formas de reparações históricas sendo demarcadas, motivadas pela luta dos movimentos sociais, ainda não existe uma efetividade
nesses processos. A Lei 7.716/89 que vigora desde o ano de 1989, criminaliza
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práticas discriminatórias assim como manifestações de injúria racial, apesar de
existirem várias lacunas e incongruências quanto a aplicação. Ainda assim, a
lei constitui-se como um importante avanço para a população negra brasileira. No que se refere a leis que protejam o público LGBT, não existem ainda
em território nacional.
Frequentemente a lei 11.340 (Lei Maria da Penha) é utilizada por membros da comunidade LGBT para defender-se juridicamente de agressões. Ou
ainda boletins de ocorrência são registrados, contudo não notificam necessariamente que as agressões foram motivadas por homofobia, prejudicando
assim o mapeamento das violências. “A homofobia quando ganha holofotes,
geralmente tem como vítimas gays e lésbicas brancos, moradores de regiões
mais valorizadas” (COSTA, 2014).
O movimento LGBT nacional luta enquanto coletivo no Brasil de maneira oficial desde 1970 para criminalizar práticas homofóbicas e buscar direitos para a comunidade, entretanto ainda seguem sendo desconsiderados e
estigmatizados especialmente por frentes ultraconservadoras, bem como por
alguns segmentos religiosos. Apesar da dificuldade de mapear as violências sofridas pela população LGBT, o Grupo Gay da Bahia (GGB) em seu relatório
anual do ano de 2016 trouxe o dado que cerca de 318 pessoas da comunidade
LGBT foram assassinadas em todo o território nacional. “Desse total de vítimas, o GGB diz que 52% são gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% bissexuais”. A própria ausência de leis no Brasil que protejam a população LGBT
brasileira reflete a necessidade de problematizar a situação desses grupos.
LGBT’S NEGROS NO MEIO EDUCACIONAL
No âmbito escolar temos a presença da lei 10.639/03 que formaliza a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e africana nas
escolas brasileiras, entretanto a metodologia de aplicação desses conteúdos
perpassa pelas formas de aceitação por parte dos docentes até a exposição desses conteúdos, tornando a abordagem subjetiva.
O pensamento histórico teria seu sentido embasado, inconscientemente, no passado
que se oferece ao presente, de modo ativo, na vida prática. Ou nas expressões de
Rüsen, um agir humano nunca ocorre sem pressupostos. Este passado, distribuído na
sociedade, encontrar-se-ia na presente via tradição –suma das orientações atuais do
agir, nas quais estão presentes os resultados acumulados por ações passadas
–, instituições, estruturas sociais –fatores condicionantes do agir. (BAROM, 2011, p.4)
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Apesar das dificuldades, trata-se de uma medida importante para contribuir com uma educação abrangente que expresse também a ancestralidade
africana na cultura brasileira. Conforme avalia Gomes: “com avanços e limites
a Lei 10.639/03 e suas diretrizes curriculares possibilitam uma inflexão na
educação brasileira. (...) São políticas de ação afirmativa voltadas para a valorização da identidade, da memória e da cultura negra” (GOMES, 2009, p.40).
Trazendo assim novas discussões e identificação para essas crianças negras. A
própria aplicação da lei 10.639/03 é uma conquista histórica.
A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação
de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com
a promulgação da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, bem
como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos
que compõem a população brasileira.(...) buscando-se especificamente desconstruir o
mito da democracia racial na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de
que, se os negros não atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta
de competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a
estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os negros. (BRASIL, 2014, p.11,12)

Segundo Viane “É preciso então enfatizar que a discriminação racial é
atravessada por outros eixos de desigualdade, entre os quais se contam as questões de gênero e classe” (VIANE, 2009, p. 107). Entre esses eixos de desigualdades podemos destacar a falta de visibilidade dos grupos LGBT enquanto
indivíduos no meio escolar, pois não existem políticas públicas que incluam
esses indivíduos. Tendendo a ficarem à margem dos processos e dinâmicas
escolares.
Em se tratando do interesse social, a homofobia no ambiente escolar, no Brasil Atual, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
(BRASIL, 2013ª), em média uma pessoa LGBT é assassinada a cada dia, em virtude de
sua condição sexual destoante da “convencional”. Também ocorrem evasão e abandono escolar por parte de pessoas LGBT em função da discriminação sofrida nesse
ambiente, discriminação essa que se repete em outros contextos no decorrer da vida,
como na família, no emprego (ou na dificuldade de consegui-lo), serviços de saúde,
comércio, locais de lazer, instituições religiosas, por parte de conhecidos e vizinhos.
(REIS,2015, p 29)

Ainda segundo Lino “A discriminação cultural vem a reboque do físico,
pois os racistas entendem que vem de negro, que vem de Preto ou é inferior
ou é maléfico (religião, ritmos, hábitos, etc.)” (LINO, 2005, p. 49). Dentro
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de aspectos múltiplos que definem um sujeito, a identidade de gênero é uma
construção social, sendo também utilizada como ferramenta política, na busca
por um caminho inverso ao determinismo biológico, que aprisiona os corpos
em estereótipos, segregando fisicamente e moralmente os sujeitos, sugerindo
uma superioridade masculina. Segundo Bourdieu (1997, p. 97) “a divisão em
gêneros relacionais, masculino e feminino, pode instituir a diferença entre os
corpos biológicos em fundamentos objetivos da diferença entre os sexos, no
sentido de gêneros construídos como duas essências sociais hierarquizadas”
A grade de inteligibilidade cultural, por meio do qual os corpos, gêneros e desejos
são naturalizados [...] presume que, para os corpos serem coerentes e fazerem sentido
(masculino expressa macho, feminino expressa fêmea), é necessário haver um sexo
estável, expresso por um gênero estável, que é definido oposicional e hierarquicamente
por meio da prática compulsória da heterossexualidade (BUTLER, 2003, p 215, 216)

Há o problema com a vulnerabilidade à violência homofóbica à qual os
negros estão mais expostos. (COSTA,2014). Isso se reflete no aprendizado e
nas expectativas destas pessoas, enquanto sujeitos históricos e indivíduos com
características particulares. O ensino de história entre diversas atribuições,
segundo Bittencourt (2011), tem como objetivo central a contribuição para
construir identidades, fazendo com que os indivíduos consigam desenvolver
um pensamento crítico através de ferramentas cognitivas, questionando os
acontecimentos passados e presentes de maneira humanística, percebendo relações temporais entre similitudes e diferenças entre os fenômenos históricos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) atuais expressam essa
necessidade, prevendo uma formação humanística, gerando um amadurecimento cultural. Certamente, os mecanismos de aprendizagem não ocorrem
apenas no ambiente escolar, dado que o aprendizado é uma constante, mas
as instituições escolares têm destacado papel na vida dos alunos devido sua
legitimidade, podendo ser um fértil terreno para a continuidade de padrões
de preconceito.
Apesar da generalidade da exclusão de todos os alunos pobres, independente de sexo,
cor, religião, idade, etc., os resultados de todas as pesquisas sérias realizadas no país
mostram que, mesmo nas escolas mais periféricas e marginalizadas do sistema da rede
pública, onde todos os alunos são pobres, quem leva o pior em termos de insucesso,
fracasso, repetência, abandono e evasão escolares é o aluno de ascendência negra, isto
é, os alunos negros e mestiços. O que logicamente leva a crer que a pobreza e a classe
social não constituem as únicas explicações do insucesso escolar do aluno negro e a
buscar outras fontes de explicação (MUNANGA, 2000, p 235-236).
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Desconstruir práticas que segregam a populações LGBT negras, que
compreendam as múltiplas realidades desses indivíduos, é também uma maneira da História enquanto ciência, contribuir para combater as mazelas do
preconceito étnico-racial e cultural. Para isso é necessária a conscientização da
sociedade e da comunidade acadêmica a respeito da diversidade, através de
ações que respeitem as diferenças.
Segundo Bezerra (2008), torna-se necessário entender as relações cotidianas e interações entre os sujeitos, questionando-se sobre quais lugares
são ocupados pelos indivíduos no tecido social, bem como são constituídas
as identidades individuais e sociais, pois o sujeito histórico se configura por
meio de inter-relações contraditórias e complexas que permeiam as relações,
enquanto indivíduo e com a totalidade. “A consciência histórica não é algo
que os homens podem ter ou não – ela é algo universalmente humano, dada
necessariamente junto com a intencionalidade da vida prática dos homens”
(RÜSEN, 2001, p. 78).
Estes processos podem ocorrer de maneira consciente e inconsciente.
É preciso ressaltar que entre os deveres da escola, previstos pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN’s), está o fato de que é necessário fornecer uma
educação que contribua para a formação de cidadãos. “O conteúdo curricular
não tem fim em si mesmo (...), mas representam meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as sobre as informações”
(BEZERRA, 2008, p. 38).
Segundo Freire (1996), qualquer forma de discriminação é imoral e lutar
contra a essas práticas é um dever por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar.
O diálogo entre a educação e a história é necessário para auxiliar no
combate a qualquer forma de preconceito e exclusão, para que assim, os cidadãos percebam a realidade de maneira crítica e reflexiva. Pensando ainda nas
relações cotidianas no meio escolar, que ocorrem através de uma teia de interações que moldam o sujeito enquanto membro da sociedade, “acreditamos
que, na medida que permitimos que a criança branca insista nos privilégios
que a sociedade lhe reservou, advindos de um passado escravocrata, estaremos
insistindo em privilégios que só se mantém em função da discriminação” (ZIVIANE, 2012, p. 105). Discriminação que recai diretamente sobre a figura
da criança negra, devido ao referencial negativo gerado pelo preconceito racial. Segundo Freire (1996), ensinar exige respeito à autonomia do educando,
qualquer forma de discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por
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mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar.
Compreender as subjetividades, buscando destacar as igualdades dentro
das diferenças de cada um torna-se extremamente necessário para a educação
histórica. Para Bordieu (1975), as ações pedagógicas são definidas pela própria
autoridade pedagógica, ou seja, a autoridade é percebida, incorporada pelos
receptores. No caso da dinâmica escolar, os alunos recebem e compreendem
por legitima as informações, devido a representação do professor, já que é
percebida como figura de referência. Por isso, o posicionamento tomado pelo
professor, acerca dos alunos e do próprio conteúdo tem uma importante influência para a formação do estudante.
A IMPORTÂNCIA DE CONCEITUAR ALGUNS TERMOS.
Nesse contexto, é importante conceituar o significado de homofobia.
Em uma busca simples no dicionário Aurélio é possível encontrar: “homofobia: repulsa ou preconceito contra a homossexualidade”. Contudo essa temática carece de uma conceituação mais aprofundada. Segundo Reis, o termo
“homossexual” foi originalmente cunhado em 1869 por Karl Benkert, sendo
que o prefixo “homo” é originado do grego e significa semelhante ou igual. O
termo “homofobia¨ é bem posterior, em 1970 o psicólogo George Weinber
passou a utilizar essa palavra, combinado ao prefixo “homo” é utilizado o sufixo “fobia” que caracteriza, medo e (ou) aversão. Dirigida aos indivíduos que
não se enquadram na lógica binária da heteronormatividade (REIS, 2015).
Um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo ódio, desconfiança, desconforto ou medo), que costumam produzir ou vincular-se a preconceitos e
mecanismos de discriminação e violência contra pessoas homossexuais, bissexuais
e transgêneros (em especial, travestis e transexuais) e, mais genericamente, contra
pessoas cuja expressão de gênero não se enquadra nos modelos hegemônicos de
masculinidade e feminilidade. A homofobia, portanto, transcende a hostilidade e a violência contra LGBT e associa-se a pensamentos e estruturas hierarquizantes relativas a
padrões relacionais e indenitários de gênero, a um só tempo sexistas e heteronormativos (JUNQUEIRA, 2007, p 60- 61).

A homofobia caracteriza-se como algo complexo que pode variar o modo
como se manifesta, todavia é sempre opressiva. Gerando traumas decorrentes
dessa forma de rejeição aos sujeitos que são inferiorizados por essa prática.
Somado a essa percepção, o termo LGBT foi gerado por constantes transformações e adaptações para dar maior visibilidade para os membros dessa
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comunidade. Pois desde o surgimento no final do ano 1970 no Brasil, o movimento incorporou novas agendas. Em 1993 o termo MGL (movimento
de gays e lésbicas) era frequentemente utilizado, posteriormente GLT (gays,
lésbicas e travestis) e assim houveram mudanças para melhor adequar esses
indivíduos considerados abjetos até a atual configuração LGBT que aliás está
em constante transformação. Apesar de que ainda não exista uma unidade
quanto a concordância e utilização desta sigla.
Em 2005, o XII Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros aprova o uso de
GLBT, incluindo oficialmente o B de bissexuais à sigla aceita no país e convencionando
que o T se refere a travestis, transexuais e transgêneros. A solução provisória encontrada pelo XII EBGLT foi posteriormente revogada e, em 2008, o evento já se chamava
EBLGBT (Encontro Brasileiro de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais). A
sigla do EBLGBT acompanhou mudança ocorrida em meados do ano de 2008, a partir
da Conferência Nacional GLBT, quando, não sem alguma polêmica, foi aprovado o uso
da sigla LGBT para a denominação do movimento, o que se justificaria pela proposta
de visibilizar o segmento das lésbicas. (FACCHINI, 2009, p 63)

Ainda a respeito dos termos utilizados nesse artigo, afim de não perpetuar o essencialismo racial, é fundamental salientar que o uso do termo “raça”
é usado no sentido sociológico, pois está concebido como uma construção
social e cultural derivada das relações sociais de poder ao longo do processo
histórico. Sendo assim, Munanga afirma:
Podemos observar que o conceito raça tal como o empregamos hoje, nada tem de
biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois como todas as ideologias, ele
esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação A raça sempre
apresentada como uma categoria biológica, isto é natural, é de fato uma categoria etnosemântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela
estrutura global da sociedade e pelas relações do poder que a governam (MUNANGA,
2015).

Segundo Munanga, o conceito de “raça” se originou da área das ciências
naturais, utilizado inicialmente para definir e classificar espécies da fauna e
flora. Tal conceito passou a ser aplicado em relação ao Homem, inicialmente,
devido ao desejo de legitimar as relações de dominação entre nobreza e plebe.
No século XV, com as grandes “descobertas”, passou a ser empregado para
denominar os diferentes povos. Tais definições ecoam ainda hoje, sendo reproduzidas muitas vezes de modo mecânico, com a intenção de desumanizar.
Neste caso, o silêncio e a falta de reconhecimento por si só já cumpre esse papel. Entretanto, utilizar o termo raça-etnia através de uma perspectiva socio147
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lógica contribui para evidenciar que apesar do conceito biológico de raça não
possuir mais legitimidade, por vezes existe só uma modificação dos termos,
mas as manifestações discriminatórias permanecem. “O racismo hoje (...) se
reformula com base nos conceitos de etnia (...), mas as vítimas de hoje são as
mesmas de ontem e as raças de ontem são as etnias de hoje. O que mudou na
realidade são os termos ou conceitos, mas o esquema ideológico que subentende a dominação e a exclusão ficou intato” (MUNANGA, 2015).
Neste horizonte, os processos que visam subjugar o sujeito, precisam ser
problematizados para que não sejam generalizados, pois pensar a respeito dos
múltiplos referenciais que formam os indivíduos, possibilita ampliar o pensamento na busca por semelhanças, isto através do respeito as diferenças. Pereira
ressalta:
Um conjunto de identidades particulares: A identidade sexual, a identidade etária, a
identidade geográfica (urbano -rural, interior- capital, regional), a identidade de classe,
a identidade étnica particular [...] e finalmente como se constituindo em um conceito maior desse mosaico de identidades parciais, a identidade nacional quase sempre
construída a base de característica étnicas (PEREIRA,1987, p 1).

É importante refletir sobre a necessidade de tornar estes temas visíveis,
relacionando-os ao ensino de história, a medida que influenciam o entendimento a respeito dos conhecimentos ofertados, bem como da percepção do
próprio indivíduo que não pode ser analisado sem a concepção das especificidades sobre si e o entorno. Torna-se necessário debates a respeito dos eixos
de exclusão que perpassam ao público LGBT negro, pois somente com esse
entendimento será possível avaliar as particularidades. E pensar em políticas
inclusivas contribuindo assim para um salto qualitativo, tanto me meio educacional quanto nos demais setores que permeiam a sociedade, visando uma
melhor qualidade de vida para esses sujeitos em meio as suas especificidades,
à medida que as particularidades desses cidadãos sejam compreendidas do
ponto de vista social e historiográfico. É necessário também a conscientização
da população com relação a essas temáticas e as abordagens históricas podem
contribuir de maneira fundamental para que existam tais reflexões.
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PÓS-EMANCIPAÇÃO DA ESCRAVATURA NOS
LIVROS DIDÁTICOS: DESAFIOS, MEMÓRIA E
RESISTÊNCIA

Paulo Gutemberg de Noronha e Silva1
Prof.ª Drª Adriana Kivanski de Senna2

RESUMO: Este artigo visa desenvolver conexões com base teórica entre a bibliografia aplicada na disciplina Metodologia no Ensino de História, no mestrado em
História da FURG e futura dissertação. Analisar o final da escravidão brasileira
a partir de 1884, ano da ação abolicionista na província de Porto Alegre com eco
deste influxo chegando ao interior da província de São Pedro do Rio Grande do
Sul, avançando até o período pós-emancipatório com seus conflitos, desafios, resistência e relação com a terra dos Afro-descendentes e os quilombos, bem como
todos esses entroncamentos na lei 10.639/2003 que orienta o Ensino de História
e a implantação de políticas como PNLD e, de que maneira são retratadas nos
livros didáticos do Ensino Fundamental e Médio de História, constituindo um
importante instrumento pedagógico, sobretudo como único material de consulta
de diversos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História; Escravidão; Pós-emancipatório; Livro
Didático; Lei 10.639/2003.

INTRODUÇÃO
Estamos a alguns meses de completar quinze anos de promulgação da
Norma que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro 1996.), alteração esta que torna obrigatório o
1 Mestre do PPGH– FURG, email: paulo.gutemberg@gmail.com
2 Doutora em História pela PUC-RS e professora do PPGH – FURG, email: akivanski@hotmail.com
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Ensino de História da África e de Cultura Afro-Brasileira História da África
e do negro no Brasil (Lei nº 10.639, de 09 janeiro de 2013) nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, público e privado de todo território
nacional.
A referida lei possibilitou a incorporação dessas histórias em documentos
curriculares e livros didáticos, chamando a atenção para uma História até
então silenciada no Brasil. Por outro lado, os esforços de implementação nos
últimos anos têm demonstrado que apesar das temáticas africana e afro-brasileira terem sido normatizadas, que ainda estamos longe de arranca-las de uma
invisibilidade e marginalidade.
O presente texto pretende abordar questões teórico-metodológico do
Ensino de História observando o conteúdo bibliográfico aplicado na disciplina Metodologia no Ensino de História: o Pesquisador-Professor e o Professor-Pesquisador, no Mestrado Profissional em História da Universidade Federal
do Rio Grande – FURG e futura dissertação que pretende analisar o final da
escravidão brasileira a partir de 1884, ano da ação abolicionista na província
de Porto Alegre com eco deste influxo chegando ao interior da província de
São Pedro do Rio Grande do Sul, avançando até o período pós-emancipatório
com seus conflitos, desafios, resistência e relação com a terra dos Afrodescendentes e os quilombos, bem como esses entroncamentos na referida lei, que
orienta o Ensino de História e a implantação de políticas como PNLD e,
de que maneira são retratadas nos livros didáticos do Ensino Fundamental e
Médio de História, que é um instrumento pedagógico, sobretudo como único
material de consulta de diversos estudantes.
O ENSINO DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
O ensino da História estuda e busca caminhos para levar o produto da
pesquisa histórica em diversidades de raciocínio, dessa forma inclui “o papel
da História e as representações nos meios de comunicação de massa” (RÜSEN, 2010, p. 32-33). Compreendendo assim o ensinar História, necessário
para discernir sobre a aprendizagem histórica para transformação e diversas
possibilidades. Conforme Rüsen (2010, p.43), “Aprender História é um processo mental de construção de sentido sobre a experiência do tempo através
da narrativa histórica, na qual as competências para tal narrativa surgem e se
desenvolvem.”.
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Conduzir a consciência histórica como objeto central, significa direcionar o olhar para os processos mentais fundamentais. Experimentar, interpretar
e orientar unificadas em forma de pensamento histórico através da narrativa.
É mediante a narrativa que o sentido histórico pode ser explicitado, dessa medida aprimorando a constituição de sentido sobre a experiência dos períodos.
Pela perspectiva apresentada por Rüsen:
O pensamento Histórico é disparado pelas carências de orientação. Em seguida, ele
transforma essas carências, no processo de sua satisfação mental, em perspectiva
acerca da experiência do passado – em perspectiva de interpretação. Nessa perspectiva são inseridos, então, metodicamente, conteúdos experienciais concretos. O acerca
do que aconteceu no passado, assim obtido, torna-se representação do passado em
forma historiográfica. Assim formatado, o saber histórico adquirido torna-se ativo nos
processos atuais da orientação histórica (RÜSEN, 2015, p. 74).

Assim sendo a aquisição de sentido histórico e analítico permite o indivíduo a se relacionar com o saber histórico de forma consciente, possibilitando
a interpretação deste saber para conectá-lo na vida prática.
Historiadores analisam linguagens em suas diversas fontes, e as linguagens estabelecem resultados, formas e contextos em que comparecem e são
formulados e constituídos como presente passado na medida em que incorporam o campo de experiências – e as demandas do presente. Utilizaremos a
interpretação e contribuições à semântica dos tempos históricos de Koselleck
(2006), que formula duas categorias que dão suporte à sua compreensão de
temporalidade: campo de experiências e horizonte de expectativas. Para ele,
Experiência e expectativa são duas categorias adequadas para nos ocuparmos com o
tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e futuro. São adequadas também para se
tentar descobrir o tempo histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas dirigem
as ações concretas no movimento social e político (KOSELLECK, 2006, p. 308).

Para Jenkins, “nenhum historiador consegue abarcar e assim recuperar a
totalidade dos acontecimentos passados, porque o conteúdo desses acontecimentos é praticamente ilimitado”. Dessa medida, “nenhum relato consegue
recuperar o passado tal qual era” A História, para o autor, “está sempre fadada
a ser um constructo pessoal, uma manifestação da perspectiva do historiador
como narrador. O passado que conhecemos é sempre condicionado por nossas próprias visões, nosso próprio presente” (2011, p. 31-33). Logo, a história
ensinada é sempre fruto de uma seleção, ou algum um recorte temporal, histórico. As histórias são frutos de múltiplas leituras, interpretações de sujeitos
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históricos situados socialmente.
A argumentação de Jenkins parte da consideração de uma diferença entre
passado e História: se a História tem por objeto de estudo o passado, este só
pode ser alcançado através de discursos, da leitura e elaboração de textos, do
trabalho de interpretação. Explica ele que “o mundo ou o passado sempre
nos chegam como narrativas e que não podemos sair dessas narrativas para
verificar se correspondem ao mundo ou ao passado reais, pois elas constituem
a ‘realidade’” (KEITH, 2011. p.43). A partir disso poderíamos chegar a uma
conclusão de que o passado como vinha sendo buscado pelos historiadores,
como um objeto estático a espera de ser desvelado, não existe. Jenkins não
abraça esse tipo de descrição, já que busca mediar à dialética dentre os que
vão perceber o passado como não existente e os que vão ver este como um
significante sem significado, aberto a qualquer interpretação.
Sobre o ensino de História a epistemologia da história e do conhecer
escolar, os autores trabalhados na disciplina Metodologia no Ensino de História: o Pesquisador-Professor e o Professor-Pesquisador, Jenkis Keith (2011),
Reinhard Koselleck (2006) e Jörn Rüsen (2015), nos remetem que a linguagem articulada permite interpretar e analisar as fontes dentro dos livros de
história com diligência e conexões teórico-metodológicas contribuindo para a
transformação, independente do momento atual vivido pela nação.
ELEMENTOS DA PROBLEMÁTICA
Este texto é parte do pré-projeto de pesquisa que foi apresentado no
processo de Seleção no Mestrado Profissional em História da FURG e futura
dissertação, mas ainda em vias de amadurecimento, visa analisar as comunidades quilombolas no extreme sul do Brasil em especial do município de
Rio Grande-RS, distritos e circunvizinhanças, como fruto de lutas, conflitos,
desafios e resistência, utilizando a relação com a terra, identificando as articulações, mostrando a diversidade de relações e interações no fim do sistema
escravocrata e pós-emancipatório brasileiro, bem como grau de socialização
dos quilombos na região e, como os livros didáticos do Ensino Fundamental
e Médio apresentam esses entroncamentos.
E partindo desse pressuposto que foi delimitado o recorte temporal no
período entre 1884, ano da ação emancipatória organizada principalmente na
Província, em Porto Alegre e o eco desta ação por toda região, chegando ao
interior da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, até um ano após a
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grande depressão, em 1930, final da chamada República Velha.
O futuro trabalho tem como proposta não permanecer com olhar engessado no período sugerido, principalmente quando a necessidade de uma
maior referência e determinados esclarecimentos de evidências disponíveis
requerem, fato que não será improvável, onde mergulharemos em períodos
anteriores e examinaremos o desembocar do transcorrido das análises.
A ligação entre os objetos, resquícios antigos, pontos de coleta de material nas matas preservadas, topônimo referentes a famílias tradicionais e ao
próprio(s) quilombo(s), entre outros objetos, fundindo-se com a reconstituição dessa memória coletiva, como intenção de entender e ajudar aos diversos mecanismos utilizados pelas famílias de ex-escravos e seus descendentes,
para manterem e preservarem seus territórios e locais de habitação, apesar das
diversas investidas expropriatórias no transcorrer do tempo, e apreender o
significado destes objetos e lugares, associando-os intrinsecamente a resistência escrava no pós-emancipatório e ainda presente. Atentando assim, relação
entre documento escrito e cultura material, e entre História, Arqueologia,
Antropologia e outros saberes, estabelecendo diálogos entre os diferentes tipos
de fontes, tornando-se importantes para as análises e reflexões que serão feitas
entre o ensino de História e o livro didático.
As novas pesquisas da historiografia brasileira, vem demonstrando que
a escravidão e pós-emancipatório apresentou vivências e experiências diversas, o escravo, o ex-escravo e seus descendentes não foram sujeitos passivos,
mas sim agentes de sua história. É dentro dessa perspectiva que avançaremos na contramão de privilegiar culturas europeizadas traduzidas por meio
dos imigrantes no Brasil, e em certa medida cooperar significativamente para
desconstruir embaraços e resgatar a diferença de uma realidade polissêmica,
multiculturalista da identidade sul rio-grandense.
Propomos ainda, avançar para além da emancipação da escravatura, salientando que não findaram as lutas e constantes resistências, e as informações
relativas à Abolição presentes em livros didáticos do ensino fundamental e
médio permanecem pífias. Boa parte desses livros trata o fim da escravidão
como um processo findo com a assinatura da Lei Áurea em maio de 1888.
Não fazem referência, no entanto, ao fato de que em várias Províncias, a escravidão estava em processo de emancipação alguns anos antes da assinatura
da referida lei, e que as lutas por cidadania, além de apenas letra da lei e
palavras, transpunham o imaginário de dignidade trabalhistas, de acesso a
terra, de educação e de saúde digna, acessos que não ocorreram e ocorrem na
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rapidez, dinâmica e simplicidade do apresentado por diversos livros didáticos.
Distanciando dessa maneira a promoção da valorização identitária por meio
do conhecimento histórico, ofícios, artes e fazeres cotidianos.3
Desde 2003 passa a vigorar a lei 10.639, dessa forma no ano vindouro completando 15 anos e, que orienta o ensino de História e Cultura
Afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino, exigência essa para que
as escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio ministrem,
principalmente nas disciplinas história brasileira, educação artística e literatura, a história e cultura africana e afro-brasileira possibilitando o conhecimento, a valorização e a legitimação de saberes das comunidades negras
e quilombolas44. Dessa forma, refletir sobre a necessidade de ampliar conhecimentos, atitudes e valores, regionais, além da pluralidade étnico-racial, valorização da identidade, para que as ações resgatem o olhar além
de apenas datas comemorativas de 13 de Maio e 20 de Novembro. Vale
ressaltar que partir março de 2008 a lei foi acrescida de história e cultura
indígena (Lei 11.645/2008), aspectos que não será abordado no futuro trabalho proposto5.
CAMINHOS DE CAMPOS DE PESQUISA
Analisaremos a História Oral das Comunidades de quilombolas na cidade de Rio Grande, circunvizinhas e distritos a partir do final do século XIX,
buscando compreender como os escravos, os ex-escravos e seus descendentes,
através da memória coletiva, com a recontagem das tradições familiares, a
Cultura Material e sua significação com o território, sendo esses espaços uma
rica fonte de bases para as narrativas, além de um debruçar nas articulações
historiográficas. Com o intuito de cooperar significamente com a produção
dos saberes da referida cidade para reflexões e ações em âmbitos não escolares
e escolares, entre discentes e docentes do ensino Fundamental e Médio.

3 Ruben Oliven. “A invisibilidade social e simbólica do negro no Rio Grande do Sul”. In: LEITE, Ilka Boaventura.
(Org.). Negros no Sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. p. 13
-32.
4 Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras
providências.
5 Lei n. 11645, de 10 de março de 2008, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.
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Partindo dessas colocações, procuraremos trabalhar com base na teoria
da história social que tem como objetivo compreender o social na sua prática,
tendo como método utilizado o histórico crítico com base na teoria que os
sujeitos sociais constroem seus cotidianos, adotando para essa análise e abordagem na história social que “prioriza experiência humana e os processos de
diferenciação e individualização dos comportamentos e identidades coletivos”.6 Dessa forma o indivíduo passa a ser analisado como agente social, que
fez parte do complexo mundo das relações que ainda estava estigmatizado e
influenciado pelas relações escravocratas, sendo assim, influenciando e sendo
influenciado pela sociedade em que vivia. Estas questões trazem para o campo
da aprendizagem e do ensino de História envolvendo basicamente método e
aos conteúdos a serem ensinados no ensino fundamental e médio. Dos diferentes campos do conhecimento histórico e suas linguagens, Borne ao falar do
ensino de História na França, alude um pensamento que pode muito bem ser
utilizado para o ensino de História no Brasil:
Todo ensino é uma busca de sentido, explícita ou implícita. Por muito tempo, o professor de história orientou seu ensino de acordo com uma ideologia do progresso,
que reservava à França um papel particular em sua realização. Hoje, duvida-se do progresso, afirma-se menos frequentemente a excepcionalidade francesa. O ensino ainda
pode, sem dúvida, afirmar finalidades cívicas e culturais, mas hesita em ser o vetor de
certezas militantes. Essa mutação deve ser assumida como libertadora (BORNE, 1998,
p. 139).

Este movimento articulado entre as mudanças historiográficas e o pensar
metodológico acontecem no ensino de História a partir de discussões que
remetem a problemática do ensino reprodutivista nas escolas do ensino fundamental e médio.
Meneses,7 dialoga com a pesquisa histórica, memória e cultura material, e faz as seguintes inferências, discutindo o significado de coleções e objetos pessoais quando deslocados do espaço privado para o público, indagando
sobre as implicações possíveis desse deslocamento para a pesquisa histórica,
embora sendo um texto teórico, é possível vislumbrar a todo instante, pontos fundamentais de práticas, fazendo-nos pensar em espaços práticos como:
museus, monumentos e sala de aula, não sendo com isso abstrato “Objetivo é
6 CASTRO, Hebe. História Social. in: CARDOSO, Ciro F. S & VAINFAS, Ronaldo (orgs). Domínios da História.
Rio de Janeiro: Campus, 1997. p.45
7 MENESES, Ulpiano B. Memória e Cultura Material: documentos pessoais no espaço público. Disponível em:http://www.marilia.unesp.br/Home/Pesquise/cultgen/Documentos/memoriacultura_material_ulpiano_meneses.pdf
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ater-me à problemática proposta pelo título deste artigo e indagar o que ocorre no deslocamento de objetos e coleções do campo pessoal para o público e
que implicações precisariam ser consideradas no que diz respeito à pesquisa
histórica” (MENESES, 1998, p. 1).
Tanto nos museus quanto nas salas de aula, os objetos e artefatos que
muitas vezes são trabalhados, são advindos de escolhas das mais diversificadas
possíveis, mas quando chegam ao contato desses agentes seja em museus, seja
na sala de aula, saem de uma origem privada/ particular, passando imediatamente para uso público, transpondo assim, muitas vezes, usos e discursos
individualizados do sujeito, para um discurso capitalista, político, transpondo todas as formas e funções que antes pareciam definidas, os objetos nesse
contexto não falam pelas pessoas, mas o público a impregna de outras falas,
utilidades e impressões.
Com relação aos objetos e a cultura material temos a construção desse
conceito em outro ensaio de Ulpiano Meneses:
Por cultura material poderíamos entender aquele segmento do meio físico que é socialmente apropriado pelo homem. Por apropriação social convém pressupor que o
homem intervém, modela, dá forma a elementos do meio físico, segundo propósitos
e normas culturais. Essa ação, portanto, não é aleatória, casual, individual, mas se
alinha conforme padrões, entre os quais se incluem os objetivos e projetos. Assim, o
conceito pode tanto abranger artefatos, estruturas, modificações da paisagem, como
coisas animadas (uma sebe, um animal doméstico), e, também, o próprio corpo, na
medida em que ele é passível desse tipo de manipulação (deformações, mutilações,
sinalações) ou, ainda, os seus arranjos espaciais (um desfile militar, uma cerimônia
litúrgica) (MENESES, 1983, p. 112).

É indubitável que o objeto não fala, mas nos impulsiona em questionamentos e reflexões que o tornam objetos históricos, assim através de aferição,
coloca-o como documento histórico, não por si só, mas por conta das respostas que ganha, a partir das perguntas lançadas sobre ele. Mesmo aparentemente o objeto estando estático, está socialmente ativo a vida social. Como o próprio autor expressa que todo objeto tem sua biografia, “os objetos materiais
têm uma trajetória, uma biografia” (MENESES, 1998, p. 5), nos faz pensar
não em uma história particular do objeto, mas dentro de um contexto, vinculado ao sujeito, a vida particular do dono do objeto. No entanto, quando
esse objeto particular e vinculado a um sujeito, passa para o público, questionamentos além do indivíduo suscitam, como fabricação, produção, origem,
valor empregado, lugares de venda, prática de consumo, circulação desse objeto, ou seja, problematizações muito além do anterior ambiente privado. Ao
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contrário do texto físico a cultura material pode oferecer construções e formas
ilimitadas de interpretações, estando intrinsecamente ligado a memória. Tornando a cultura material como ponte e documento da História.
O diálogo com o texto de Ulpiano, desperta-nos interagir com historiografia brasileira que, como já dito, vêm demonstrando que a escravidão e a
pós-emancipação vem apresentando vivências e experiências diversas. É dentro dessa perspectiva que avançaremos utilizando a relação com a terra, mostrando a diversidade de relações no sistema escravocrata e pós-emancipatório
brasileiro, bem como grau de socialização dos quilombos na região. A ligação
entre os objetos, resquícios antigos, pontos de coleta de material nas áreas de
matas preservadas, topônimos referentes a famílias tradicionais e ao próprio(s)
quilombo(s), entre outros objetos, fundem-se a memória coletiva que aos poucos vai sendo remontada, a reconstituição dessa memória coletiva tem como
intenção ajudar a entender os diversos mecanismos utilizados pelas famílias
de ex-escravos e seus descendentes, para manterem seu território, apesar das
diversas investidas expropriatórias no transcorrer do tempo, e apreender o significado destes objetos e lugares, associando-os intrinsecamente a resistência
escrava. Atentando para a relação entre documento escrito e cultura material,
e entre História e Arqueologia. A transgressão da lei do lugar, mantendo uma
relação entre o visível e o invisível, o material e o imaterial, constituindo-se
em variantes que se retratam em projeções simbólicas e narrativas, as sombras
da prática cotidiana que consiste em aproveitar a ocasião e fazer da memória
o meio de transformar os lugares (CERTEAU, 1994, p.161).
PROCEDIMENTO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS
Esta pesquisa será conduzida com a leitura e revisita de pesquisas realizadas no âmbito da historiografia e outras ciências que tem aprofundado a
questão escrava e pós-emancipatória do Exterior, Brasil, do Rio Grande do
Sul e por fim, do sul do Rio Grande do Sul com suas devidas particularidades,
arranjos, topônimo específicos, vivências e até mesmo relações climáticas.
Também será realizada através de entrevistas realizadas com pessoas descendentes de ex-escravos (filhos, netos e bisnetos), entrelaçando e recuperando a memória individual e a memória coletiva que foi construída, através do
levantamento do cotidiano daqueles ancestrais que suportaram a escravidão,
dessa maneira, usando a “história oral e as lembranças registradas na reconstrução da experiência de ser escravo e da vida dos ex-escravos e seus desenten160
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des depois da abolição”.8 Segundo Schwartz, o interesse crescente na atual
historiografia pela memória coletiva e cultural e pela maneira como a história
é comemorada, celebrada, lembrada ou esquecida. Somado a levantamento
oral a busca de dados que foram coletados no Projeto Quilombolas Somos
Nós, que fez parte do Programa de Apoio à Extensão Comunidades FURG –
COMUF, financiado pelo Programa de Apoio à Extensão PROEXT/MEC/
SESu, com foco de suas ações as comunidades tradicionais negras das regiões
rurais, distritais e periféricas do município de Rio Grande
Concomitante ao levantamento da história oral, efetuar relação entre o
“indivíduo e a paisagem é, portanto, mediatizada por uma rede simbólica cuja
materialidade traz também o imaterial, algo visível que mostra o invisível, um
gesto que significa um valor” (Costa, 2008, p. 153). Também a relação aos
objetos e a cultura material (MENESES, 1983, p. 112).
Posteriormente será efetuada a busca por periódicos, junto a Biblioteca
Riograndense/ Rio Grande (RS), pela imprensa rio-grandense fim do século
XIX e início do século XX: Echo do Sul, Artista, Comercial, O Tempo, Rio
Grandense e Diários de Rio Grande. Além dos Anais do Arquivo Histórico
do Rio Grande do Sul.
APRENDIZAGEM HISTÓRICA
Sobre o ensino de História, analisar de que forma ocorre o ensino aprendizagem histórica nos alunos a partir do uso da fonte em sala de aula, o passado pode ser interpretado por diferentes práticas discursos, pela descrição de
Marília Gago:
A educação histórica assume-se como uma ára de investigação em que se pretende
obter evidência empírica, de modo a sustentar o desenvolvimento de metodologia do
ensino da História numa lógica de aprendizagem significava dos alunos, em contextos
educativo que poderá chamar-se ‘aula oficina’ (GAGO, 2009, p. 175).

Estudos que tem como perspectiva a compreensão das ideias de professores e alunos em contexto de ensino, tomando como referência o próprio conhecimento histórico. As investigações em cognição histórica têm procurado,
entre outras questões, “explorar a compreensão dos alunos quanto aos concei-

8 Stuart Schwartz, no prefácio da Obra: RIOS, Ana Maria Lugão; MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro:
família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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tos históricos quer de natureza substantiva quer de natureza epistemológica”9
O ensino de História precisa perpassar a ruptura do passado pelo passado
e, entendimento da história como estudo de vestígios do passado, entrelaçando assim presente e passado, assim, necessário se faz conectar a aprendizagem
de história aos interesses dos alunos e, que esses interesses sejam intrinsecamente ligados a vida social do alunado, ou de seus antepassados, fato que
entretece a falta de pertencimento, distância e desinteresse esse pertencimento
conectando diretamente na proposta que ora é apresentado neste artigo para
os descendentes de ex-escravos (filhos, netos e bisnetos), entrelaçando relação
entre aprendizagem da história e consciência histórica, “preocpação em relacionar a aprendizagem da História aos interesses da crianças e da vida social”10.
O livro didático acaba por tornar-se para muitos estudantes o único material de consulta e instrumento pedagógico, dessa maneira, os professores
precisam construir o entender e determinadas dimensões da História, mesmo
quando distantes dos conteúdo desses mesmos livros didáticos, construir pontes para conectar o passado ao presente, utilizando fragmentos que existem
no presente e, que podem levar o refletir, não com o passado em geral, mas
com essas escolhas, que foram de alguma medida desprestigiadas, como nos
apresenta Maria Auxiliadora Schmidt:
Aprendizagem Histórica necessita de uma estrada construída com mão dupla e essa
construção requer um compromisso ético com o presente, a partir do qual quem ensina
e quem aprende podem identificar um passado de interesse e com significados para os
sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. (SCHMIDT, 2011, p. 84).

Essas reflexões utilizando uma memória para ir ao passado, partindo de
um passado que outrora já foi presente e, que pode tornar-se um futuro,
uma expectativa, um horizonte compõe a percepção de passado que Koselleck
(2006) atribui em sua obra, entrelaçando a perspectiva da aprendizagem histórica de Rüsen (2010): experiência, interpretação e a orientação:
As três operações podem ser analisadas e distinguidas uma da outra em diferentes
níveis ou dimensões da aprendizagem histórica. A ocupação da consciência histórica
enquanto aprendizagem histórica pode ser abordada quando traz à tona um aumento
na experiência do passado humano, tanto como um aumento da competência história
que dá significado a essa experiência, a na capacidade de aplicar esses significados
históricos aos quadros de orientação da vida prática. (RÜSEN, 2010, p. 84).

9 BARCA, 2001, p.201.
10 SCHMIDT, 2011, p. 81.
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Assim sendo, o aprendizado pode ser considerado histórico quando,
como atividade da consciência histórica, produz uma ampliação da experiência do passado humano, um aumento da competência para a interpretação
histórica dessa experiência e reforço da capacidade de inserir e utilizar interpretações históricas no quadro de orientação da vida prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Parece-nos de grande importância analisar o papel dos livros didáticos na
formação de identidades e na construção de representações acerca do outro,
tendo em vista que eles são um instrumento muito importante no ensino da
História. Dessa forma, o presente artigo apresenta a nossa proposição diante
desse contexto, a questão que se faz relevante é se, próximo de completar 15
anos da aprovação da Lei 10.639/2003, ela está sendo efetivamente cumprida? Na nossa percepção, os livros didáticos nos darão um bom referencial para
responder a esse questionamento.
Esperamos encontrar respostas e, que sejam positivas, pois acreditamos
que ao colocar a lei em funcionalidade de forma real, de fato contribuirá de
forma indelével para a quebra de um paradigma, e alcancemos a valorização
de um Brasil como ele verdadeiramente é: um país multirracial e multicultural, onde cada um é considerado e respeitado na sua singularidade. Apontando dessa maneira, que de certa medida, ainda existem contradições inerentes
à nossa sociedade, com discriminação e diferenças dissimuladas, chegando a
impedir a construção do senso crítico dos alunos.
Por fim, esperamos também, que nossa pesquisa possa contribuir para a
reflexão acerca da qualidade dos livros didáticos que se apresentam às escolas
do extremo sul do país, e especial onde se encontram descendentes de Escravos e quilombolas e, que a cada dia consigam ter um verdadeiro sentimento
de pertencimento, bem como fazer discutir questões relacionadas ao respeito
ao próximo e à alteridade.
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PARTE 4

DIVERSIDADE NO ENSINO E
INTERDISCIPLINARIDADES
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O ENSINO DE HISTÓRIA NO PRIMEIRO
CICLO DA ALFABETIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO DAS
PRÁTICAS DOS PROFESSORES NOS ANOS
INICIAIS

Alessandra Farias Rodrigues1

RESUMO: O presente texto propõe-se a ressaltar a importância do Ensino de História
no Primeiro Ciclo da Alfabetização do Ensino Fundamental, bem como analisar, discutir e refletir sobre as práticas dos professores nos Anos Iniciais, principalmente pelo fato
de que a formação inicial destes professores não se dá na graduação de História e sim em
Pedagogia ou no Normal de Nível Ensino Médio (o antigo curso de Magistério). Para
tal reflexão, nossa pesquisa tem como objetivo principal conhecer a prática pedagógica
dos professores da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande, que atuam nos Anos Iniciais. A metodologia utilizada neste projeto será análise documental, pesquisa qualitativa
e o aporte da história oral (ALBERTI, 2010) com os professores, visando conhecer quais
suportes didáticos são utilizados em seu cotidiano, através de estudos de caso sobre o
currículo, a legislação e os PCNs de História e dos Anos Iniciais.
PALAVRAS-CHAVE: Primeiro Ciclo da Alfabetização, Anos Iniciais; Ensino de
História; Alfabetização e Letramento.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DELIMITAÇÃO E
PROBLEMATIZAÇÃO DO TEMA.
Partindo do objetivo deste trabalho, que é analisar, discutir e refletir sobre as práticas dos professores nos Anos Iniciais, principalmente pelo fato de
1 Mestre pelo PPGH-FURG. Email: alefariasrodrigues@gmail.com
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que a formação destes não se dá na graduação de História e sim em Pedagogia
ou no Normal de Nível Ensino Médio (o antigo curso de Magistério). Acreditamos ser pertinente iniciar a discussão pelo próprio objeto de estudo que é
a História, ou seja, começar pelo princípio básico do mais claro e primordial
conhecimento sobre a História, sobre o que é História, para somente então
poder depois, discorrer e dialogar sobre o ensino de história. E fundamentalmente, sobre o ensino de história no primeiro ciclo da alfabetização nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
Para tal reflexão, nos basearemos na proposta de Keith (2011) sobre o
que é história, em seu livro intitulado “A História Repensada”. Em seu texto,
em especial no capítulo que corresponde ao “O que é a História”, o autor busca “examinar o que a história é na teoria; depois, examinar o que é na prática;
e, por fim, juntar teoria e prática em uma definição – uma definição cética e
irônica, construída metodologicamente” (p.23). Jenkins Keith discorre sobre
a teoria e a prática sobre a história, além disso, chega na própria práxis dela,
mas didática e coerentemente, nos pontua cada uma elas a partir do nível
teórico, o qual evidencia como objeto de investigação da história o passado.
Passado este interligado a história e não a mesma em si. Estes, como anuncia
o autor estão em patamares diferentes. Um não existe sem o outro, mas ambos
podem ser analisados e estudados em separados, pois
[...] o mesmo objeto de investigação pode ser interpretado diferentemente por diferentes práticas discursivas (uma paisagem pode ser lida/interpretada diferentemente por
geógrafos, sociólogos, historiadores, artistas, economistas et al.), ao mesmo tempo
que, em cada uma dessas práticas, há diferentes leituras interpretativas no tempo e no
espaço. No que diz respeito à história, a historiografia mostra isso muito bem. (KEITH:
2011, p.24)

Nesta perspectiva enunciada por Jenkins podem corroborar Cainelli &
Oliveira (2011) quando analisam a relação de aprendizado histórico e formação histórica no processo de ensinar história para crianças. As autoras baseiam-se na educação histórica preconizada por Jörn Rüsen, o qual apresenta motivações para pensarmos o ensino de história a partir da relação entre didática e
a teoria da história. Neste trabalho, as autoras discorrem sobre um estudo de
caso desenvolvido num 5º ano, antiga 4ª série do Ensino Fundamental, cujo
objeto de estudo se baseou no processo de transição do ensino de história dos
anos iniciais para os anos finais. Já que no 6º ano (antiga 5ª série) este ensino
se dará por um especialista, ou seja, por um professor graduado em História,
enquanto que no 5º ano se dará em grande parte por um pedagogo, ou por
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alguém com formação técnica no Normal de Nível Ensino Médio ou mesmo
por outro graduado em licenciatura e com complementação do Normal de
Nível Ensino Médio, que é o caso da professora entrevistada, cuja formação
inicial se deu em letras.
Segundo Cainelli & Oliveira (2011) com vistas as categorias definidas
pela Educação Histórica, o estudo de caso objetivava elaborar instrumentos
de investigação que evidenciassem às ideias históricas de dez alunos, lhes fornecendo “condições de perceber (ou não) a progressão destas ideias no âmbito da disciplina de História (p.127)”. A metodologia utilizada pelas autoras
foram observações em sala de aula, entrevistas com os alunos e com os professores. Ainda segundo as mesmas, “este modelo de investigação qualitativa
desvela para o ensino de História o pensar dos sujeitos sobre questões como:
o sentido da História, o sentido do passado, as verdades históricas, a provisoriedade do conhecimento” (p.127), bem como, “tais questões devem ser
compreendidas como categorias centrais para a Educação Histórica (p.127) ”.
A proposta inicial das autoras era construir um comparativo entre os
conhecimentos tanto destes professores que possuem formações específica e
áreas de atuação distintas, já que um age no cerne do seu conhecimento específico, o qual estuda durante seus quatro anos letivos na Universidade. E
outro tem que dar conta de inúmeros conhecimentos, nada específicos, bem
como da própria área de atuação, visto que um atua como mais um professor
trazendo sua área de aprendizagem, e o outro atua como único docente evidenciando várias áreas de aprendizagem. Nos trazem as autoras que,
Tal demanda originou-se ao constatarmos diferenças significativas entre o trabalho dos
professores (dos anos finais e anos iniciais) que ultrapassaram em muito os limites do
conhecimento histórico e adentraram em questões concernentes ao que é ensinar, ao
que é ser professor, ao conceito de aluno e, em última instância, ao que se entende por
escola. A ideia era construir uma análise comparativa entre o pensamento dos profissionais sobre esses aspectos e, também, adentrar nas discussões sobre os conceitos
já destacados: o sentido da História, o sentido do passado, as verdades históricas e a
provisoriedade do conhecimento histórico. (SCHMIDT: 2011, p.128)

Ademais, com vistas ao conhecimento do aluno, Cainelli & Oliveira objetivaram:
[...]perceber quais relações os alunos estabelecem entre a ciência da História e os procedimentos de construção do conhecimento histórico em sala de aula. Para tanto, busca-se
compreender como os alunos articulam os conhecimentos aprendidos nos anos iniciais
com os conteúdos históricos a serem aprendidos na disciplina de História quando esta
passa a ser ministrada por um professor especialista. (SCHMIDT: 2011, p.127)
170

E D U C A Ç Ã O H IST ÓR IC A : T R A J E T ÓR IA S D E P ES Q U I S A S

Este estudo tem muito a contribuir com esta pesquisa e muito se aproxima do que nos propõem Keith (2001) quando nos estimula a pensar o que é
a história e o estudo dela com o passado, pois não a limita apenas ao olhar do
historiador, pelo contrário, abre-se o leque de diferentes práticas discursivas.
Segundo o autor:
[...] no qual digo que precisamos entender que o passado e a história não estão unidos
um ao outro de tal modo que possa ter uma, e apenas uma leitura de qualquer fenômeno; que o mesmo objeto de investigação é passível de diferentes interpretações por
diferentes discursos; e que, até no âmbito de cada um desses discursos, há interpretações que variam e diferem no espaço e no tempo. (KEITH: 2011, p.27)

Não que essas práticas discursivas levem todas ao mesmo lugar, não elas
não levam. Um exemplo disto é a história. O passado só é levado a ser história
quando o historiador, mediado por instrumentos científicos - as fontes, a partir do presente, e, de suas vivências, faz historiografia (escritos do historiador),
visto que o passado por ele mesmo é memória, não história. Desta forma, podemos dizer que “o estudo da história (passado) é necessariamente um estudo
da historiografia (os historiadores); por conseguinte, a historiografia passa a
ser considerada não um adendo ao estudo da história, mas a própria matéria
constituinte dessa última” (KEITH: 2011, p.32). O passado por ele mesmo
não é história, são apenas situações, discursos, acontecimentos.
Neste sentido, Schmidt (2011) nos elucida com as ideias de J. Dewey de
que há de “propor uma ruptura com a aprendizagem da História baseada no
estudo do passado pelo passado”, levando ao risco de não poder “legitimar
sua presença nos programas escolares”, “se nós entendermos a História como
o estudo dos fatos passados” (DEWEY: 1913, p. 119), pensa o autor que o
passado é o passado e é preciso deixar os mortos enterrarem seus mortos. O
presente e o futuro nos chamam com muita insistência para que nós nos permitamos mergulhar a criança num oceano de fatos desaparecidos para sempre.
Sendo assim, mantendo seu referencial teórico na educação histórica, a
autora reafirma “a preocupação de Dewey em fornecer a orientação necessária
ao rompimento com o estudo do passado pelo passado, ainda predominante
no ensino de História no Brasil”. E preocupa-se “em relacionar a aprendizagem de História aos interesses da criança e da vida social” (SCHMIDT: 2011,
p. 82). Também sustenta seu referencial nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998 - os PCNs. Schmidt acredita que,
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Mantendo a tradição inaugurada por J. Dewey, pode-se afirmar que a preocupação em
tomar o presente do aluno como referência para a aprendizagem das relações com o
passado passou a ser uma adoção inconteste entre os especialistas do ensino de História. Tal preocupação, no quadro de referências teóricas que apontam as relações entre
aprendizagem da história e consciência histórica, merece ser posta de ponta cabeça,
indicando algumas questões:
- o ensino de História deve partir do presente do aluno para o estudo do passado, ou
deve partir do passado que está presente no presente, para estabelecer as relações com
o passado a ser analisado?
- de que formas o passado está presente no presente?
- que passado escolher e como escolhê-lo? (SCHMIDT: 2011, p. 82)

No mesmo sentido de Schmidt e a educação histórica, a teoria da história
elucidada por Jörn Rüsen vai mais além no processo de ensino e aprendizagem
quando se refere a própria cultura como fazedora de sentidos. Ou seja, o ato
de partir do presente do aluno para o entendimento do passado transcende
maior intimidade quando trazido por Rüsen como unilateral, mas também
evolutivo. “Um é o reverso do outro, ambos estão intimamente conectados,
ao ponto de se condicionarem mutuamente, sem que um esteja totalmente
determinado pelo outro. Representado o pensamento histórico como um processo linear. (2015, p. 74)
O pensamento histórico é disparado pelas carências de orientação. Em seguida, ele
transforma essas carências, no processo de sua satisfação mental, em perspectiva
acerca da experiência do passado – em uma perspectiva de interpretação. Nessa perspectiva são inseridos, então, metodicamente, conteúdos experienciais concretos. O
saber acerca do que aconteceu no passado em forma historiográfica. Assim formatado,
o saber histórico adquirido torna-se ativo nos processos atuais da orientação histórica.
(RÜSEN: 2015, p. 74)

Neste sentido, tanto a educação histórica quanto a educação comparada
são duas linhas que, embora diferentes, se complementam. Assim, essa teoria
da história como ciência configura-se pela vida prática como ciência. A “História como ciência é, pois, uma forma específica da ‘racionalização’ do pensamento histórico, sempre ativo na vida prática. Esse pensamento distingue-se
e se distancia, com suas formas e estratégias próprias de pensar” (RÜSEN:
2015, p. 75). E assim nenhum discurso é puramente científico. O conhecimento histórico também está imbuído do saber cultural – o lugar que o aluno
ocupa. “Nessas perspectivas, o passado – mediado pelos testemunhos de sua
documentação empírica – é visto e tornado presente pelo pensar”. (RÜSEN:
2015, p. 77)
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É também bastante debatido nas últimas décadas às pesquisas que discorrem acerca dos saberes dos professores. Esses saberes que se aprende no
cotidiano, entre os colegas e também com os alunos, são os saberes experienciais como bem nos preconiza Tardif em seus escritos. E que se possibilitou
compreender na pesquisa de Cainelli & Oliveira o porquê que o ensino de
História “pelo professor especialista esteve mais carregado de positividade linear e cumulativa de fatos históricos, não permitindo uma possível elaboração
de narrativas nas quais o aluno tivesse condições de produzir respostas para
determinadas evidências”. Em contrapartida,
[...] a professora das séries iniciais, pelo fato de possuir uma formação não conteudista
com relação aos conhecimentos históricos, transita mais facilmente no terreno das
possibilidades formativas e conceituais sobre o conhecimento histórico, preocupando-se com a relação entre aprendizagem da História e possíveis entendimentos do
mundo a partir do conhecimento do passado. Passado este transformado em matéria
referente à memória histórica e sua vinculação com o presente. Afinal, talvez Magali tenha demonstrado intuitivamente o que hoje entendemos como ‘aprendizado histórico’.
(SCHMIDT: 2011, p.128)

É nesta simbiose que se estabelecem os saberes experienciais, nele não
existe um só saber, são saberes. “Tardif (2002) in Cainelli & Oliveira
[...] alerta que o saber do professor é plural porque se origina de várias fontes, e temporal porque adquirido no decorrer de uma história de vida. Sendo plural, abrange
diferentes categorias, como os saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Os
primeiros correspondem aos diversos campos de conhecimento, organizados sob a
forma de disciplinas (Matemática, História, Ciências da Natureza, etc.) e emergentes da
tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes. Os saberes curriculares
são compostos pelos discursos, objetivos, conteúdos e métodos categorizados pela
instituição escolar e apresentados como modelos de cultura erudita. Estão presentes
nos programas escolares que o professor deve aprender para ensinar. E, por fim, os
saberes experienciais – definidos como os baseados no trabalho cotidiano do professor e no conhecimento de seu meio, brotando da experiência individual e coletiva.
(SCHMIDT: 2011, p.128 e 129)

Daí a importância do conhecimento experiencial para a vida prática,
visto que ele está intimamente ligado a relação de trabalho do professor com
o cotidiano, visando atentar-se para aquilo que o professor sabe e faz, assim
como para os motivos que o mobilizam. Assim, ao observarmos uma sala de
aula notadamente percebemos que é um ambiente repleto de imprevisibilidade. Imprevisibilidade esta que acompanha o trabalho docente no seu fazer
pedagógico, que vai muito além do fato de ensinar conteúdo. Esta relação
resulta em um constante movimento de transformação e flexibilidade da ação
173

JULIA S ILVE IR A MAT OS | D A R C Y L E N E PE R E IR A D OMIN GU E S | V I R G Í N I A D A S I LVA X AVI ER ( O R G S . )

e consequentemente dos saberes. Nesse aspecto, torna-se necessário, e de certa
forma até inevitável, a emergência de um saber que possibilite ao professor
lidar com as situações imprevistas da prática. Logo, é em meio aos impasses
e desafios do trabalho, no confronto direto com a profissão, que os saberes
experienciais se originam. A práxis é o próprio lócus desses saberes. (TARDIF,
2012).
Na perspectiva de Tardif & Raymond (2000) os saberes da experiência
se constituem enquanto “saberes mobilizados e empregados na prática cotidiana, saberes esses que dela se originam, de uma maneira e de outra, e que
servem para resolver os problemas dos professores em exercício e para sentido
as situações de trabalho que lhe são próprias” (Tardif & Raymond, 2000, p.2)
Cainelli & Oliveira, também observam um outro aspecto encontrado
em sua pesquisa e que é bastante criticado nos trabalhos feitos com professores, “a falta de domínio sobre os conteúdos básicos a serem ensinados”,
cuja pretensão de nossa pesquisa busca responder analisando a legislação e os
PCNs de História de dos Anos Iniciais de Ciências Naturais. (SCHMIDT:
2011, p.128 e 129)
Estes saberes são denominados como curriculares, são os saberes que o
professor deve aprender na graduação para então ensinar para os alunos, são
de modo geral os conteúdos atribuídos a cada área de aprendizagem e que em
certa medida percebemos que ainda se confundem no âmbito universitário,
pois não são tão claros em todos os cursos de licenciaturas, ou pelo menos
assim se debatem entre as pesquisas com professores que já atuam em sala de
aula. (TARDIF:2012)
Nossa pesquisa, que muito se aproxima de Cainelli & Oliveira, também
busca trazer a luz os conhecimentos que este professor tem sobre História e
não o contrário. Desse modo, os conteúdos específicos e característicos de
determinada formação perdem espaço quando defrontados com a vida prática, com todas as situações presentes no dia a dia de uma escola. Segundo as
autoras,
Tal constatação deslocou o olhar para o saber que o professor dos anos iniciais tem
sobre a História. Se a princípio buscávamos compreender as ausências no saber, explicadas pelo fato de o mesmo ter uma formação caracterizada por um estudo mais geral
sobre as áreas do conhecimento, passamos a nos deter no saber que esse professor
apresenta. Tal mudança de perspectiva foi fundamental na constituição de novas possibilidades para pensarmos as peculiaridades inerentes à formação dos professores para
os anos iniciais, assim como a amplitude do que seja ensinar História para crianças.
(SCHMIDT: 2011, p.132)
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Podemos então explorar o Ser Professor, a concepção e complexidade da
profissão. Em consonância a esta indagação Elliott (2009) nos chama atenção
ao que considera mais sensível e complexo ao tema – a generalização. Seja
das constatações observadas em pesquisas, da validade das mesmas e de sua
credibilidade. O autor acredita na validade da aproximação da pesquisa e da
vivência adquirida pelo professor no fazer pedagógico. Além disso, aposta na
formação continuada desses professores, que segundo ele devem ser também
pesquisador. Ele aposta num professor/pesquisador e insiste na importância
da aproximação entre a contribuição da pesquisa e os problemas vividos pelo
professor em seu trabalho. (p.12 e 13)
Assim modifica-se também o conceito de ensinar e, por consequência as
premissas que envolvem a formação docente a partir das universidades, já que
essas proporcionam atualmente uma interação maior com a realidade escolar, proporcionada com projetos de pesquisa, extensão e também programas,
como por exemplo, os mestrados profissionais e programas como o PIBID.
Este professor, assim como o intelectual que age na práxis, também precisa olhar os rumos sociais de forma abrangente e engajada. E, em consonância com a teoria construtivista deve agir como um facilitador para a aprendizagem do aluno. Desta forma, ele deve instigar seu aluno a partir de um
panorama amplo e bem atual, de modo que suas ideias sejam compreendidas
e que a partir delas o aluno se sinta instigado à aprender.
Tendo em vista estas novas ressignificações do status de ser professor, do
que ensinar, e fundamentalmente, de uma nova percepção de escola, vimos a
importância de agregar ao nosso trabalho as concepções do construtivismo.
Neste sentido, o construtivismo assume aqui discussão e a necessidade de centrar o conhecimento no aluno, nas suas experiências de vida, e nele, a própria
produção do conhecimento em aula, a qual ressalta uma nova relação entre
professor, aluno e conhecimento, que se espera reinar no ambiente escolar.
Rompe por sua vez, uma visão autoritária, meramente transmissora de informações, para uma relação democrática e construtora de representações.
Partindo, pois, destes pressupostos de como deve atuar um professor,
vemos surgir também um novo conceito de Escola, cuja função também foi
sendo modificada e transformada ao longo dos anos e pela sociedade.
A escola é, por excelência, o lugar onde as crianças têm a oportunidade
de estabelecer um contato mais sistemático com o código escrito, cabendo então a ela a apresentação e funcionamento desse código, coordenando, assim, o
processo de alfabetização (FERREIRO, 1999, SOARES, 2005).
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Dessa forma, assume-se a discussão e a necessidade de centrar o conhecimento no aluno, nas suas experiências2 de vida. Nele, a produção do conhecimento em aula ressalta uma nova relação entre professor3, aluno e conhecimento que se espera reinar no ambiente escolar. Rompe por sua vez, uma
visão autoritária, meramente transmissora de informações, para uma relação
democrática e construtora de representações. Pois, como explica Cunha:
[...] é possível afirmar que a escola, como conceito universal, é filha da modernidade.
Sendo assim, seus rituais, sua forma de funcionamento, a eleição do conhecimento
válido e as práticas pedagógicas que desenvolve trazem marcas da dimensão cultural,
epistemológica e política dessa filiação (2008, p.1).

Consideramos que todas estas mudanças estão permeando a concepção
e a dinâmica da escola4, da vida dos alunos, dos processos de ensino e de
aprendizagem e, por conseguinte, do trabalho docente. Como afirmam Tavares e Alarcão:

Essas alterações dos processos de aprendizagem implicam também uma nova organização da escola, com tempos e lugares diferenciados, não só para estar em aulas de
grandes grupos, mas também para trabalhar em pequenos grupos ou isoladamente,
com acesso facilitado tanto a livros e revistas quanto a computadores e bases de dados
e aos serviços da Internet e dos mass media; com tempos e espaços para a realização
de tarefas concretas, interpelativas da teoria e concretizadoras desta, pois é na interação entre o saber dos outros e a sua aplicação por cada um a uma situação concreta
que cada um desenvolve o seu saber (2001, p.107-108).

Portanto, reconhecendo que os estudantes de hoje, não são mais aqueles
protótipos/modelos ideais e idealizados, ao qual o nosso sistema educativo foi
arquitetado a ensinar e inculcar verdades, devemos agregar ainda a constatação de que possuem uma outra singularidade que muito se distancia ou os
difere dos professores.
Ao encontro dessas ideias cabe lembrar Perrenoud. Para ele as competências são aquisições, aprendizados construídos. Nesse sentido, podemos dizer
2 Quando usamos o termo experimentar, estamos nos referindo ao sentido que Larrosa atribui à experiência: “A
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que
toca. [...]” (2002, p.21).
3 Deste modo, a ação docente é reconhecidamente permeada pelas crenças e saberes do docente, que se constituem na manifestação de um arcabouço de conhecimentos, numa gama de convicções articuladas ao longo de sua
trajetória. Como enfatizam Pimenta e Lima: “A identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como
profissional do magistério. [...]” (2004, p.62).
4 Pois, como enfatiza Dalben: “A escola sempre esteve pressionada pelas solicitações da sociedade, na alteração de
suas práticas pedagógicas que por muitos anos incorporaram e legitimaram o fracasso escolar como algo natural a
ela” (2008, p.59).
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que o professor competente em suas ações faz que seus alunos sejam competentes em suas aquisições. Para o autor “trabalhar enfocando as competências
significa mudança no foco do ensino. Ao invés da memorização de conteúdo,
o aluno irá exercitar suas habilidades, que o levarão à aquisição de novas competências [...]” (1999, p.56).
Deste modo, como bem define Arroyo (2000, p.170), a educação pode
ser entendida como um encontro de gerações, quando aquele que, reconhecidamente tem mais experiência e, por isso mesmo, uma maior pluralidade de
saberes a compartilhar – o professor – ensina àqueles que muito ainda têm a
caminhar e crescer – os alunos.
A atividade docente pode ser compreendida como uma ação dirigida a
outros – é entremeada por uma série de fenômenos como a multidimensionalidade, a simultaneidade, o imediatismo, a imprevisibilidade, a visibilidade
e a historicidade, os quais sublinham sua dimensão interativa (GAUTHIER,
1996). Essas relações são mediadas tanto pelas condições objetivas da situação, quanto pelo estabelecimento de algum tipo de interação entre os sujeitos
nela presentes.
No entanto, é relevante ponderar o fato de que a interação a ser estabelecida no contexto dessa atividade é orientada basicamente por três planos de
ação: da instituição, do docente e do próprio aluno. Esta interação desenvolve-se num lugar específico: a sala de aula – ambiente e cenário das múltiplas
interações e conflitos educacionais.
Nesse contexto, os professores se veem imersos diante de situações às
quais precisam lidar, pois compartilhamos da crença de que não é possível
pensar a formação e a ação docente sem considerar os meios e os modos de
produção da própria História, contextualizando-os e problematizando-os a
tal ponto que se possa chegar ao entendimento da educação tanto no campo
da teorização da prática pedagógica, quanto em seu viés político-ideológico.
É importante observar que os professores no seu trabalho estão, a todo o
momento, reproduzindo as suas expectativas e esperanças. Assim sendo, se ele
tem êxito no que faz, a tendência será de continuar a investir ainda mais em
si e no seu trabalho.
No entanto, se ele se sentir fracassando na atividade docente, muito possivelmente, irá imprimir atitudes e expectativas negativas no seu trabalho,
repercutindo diretamente em torno dele e sobre os estudantes em sala de aula.
Sabe-se que é na infância, e primeiros anos escolares que o aluno começa
a descobrir de forma mais contundente o mundo que o rodeia, distinguir
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o que gosta, o que lhe interessa. Portanto, também é neste momento que,
se mal instruído, este discente levará “erros” e dificuldades que dificilmente
serão corrigidas ao longo de sua formação. Nesta perspectiva, podemos perceber que um grande número de alunos chega ao Ensino Fundamental e ao
Médio desgostosos e desinteressados pelo Ensino de História. Mas por que
isto acontece?
De acordo com Cooper, “[...] a necessidade de listar e memorizar ‘causas
e efeitos’ matou a história escolar para muitas pessoas e ainda há perigo que
professores irão superinterpretar o conteúdo específico” (2012, p.257). Neste
sentido, acreditamos que alguns alunos percam o interesse pelo Ensino de
História porque não foram adequadamente motivados, ou sequer apresentados a ela, visto que a disciplina de História no 1º ciclo, em via de regra, acaba
sendo reduzida na escola às comemorações de datas e exaltação de vultos e não
contempla o ensino propriamente da História.
Dentro desta perspectiva, a presente pesquisa tem por objetivo ressaltar
a importância do Ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em especial, no Primeiro Ciclo da Alfabetização, não só no que diz
respeito ao estudo inicial da disciplina, mas também ao olhar que vai se criar
da mesma nos anos seguintes da escolarização. Sendo assim, entendemos que
se bem apresentada e ensinada, a aprendizagem de História se dará de forma
espontânea e motivadora nos anos seguintes, tornando o ensino mais agradável e significante para o aluno e, por conseguinte, formando competências
nestes futuros cidadãos.
JUSTIFICANDO O TEMA DA PESQUISA
Essa pesquisa é instigada fundamentalmente pela prática docente da
autora do projeto, a qual já atua como professora alfabetizadora nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino do Rio Grande, no Rio Grande do Sul há mais de sete anos. Essa experiência enquanto
alfabetizadora, porém tendo como formação acadêmica inicial os cursos de
Bacharelado e a Licenciatura em História, foi o motivo de buscarmos alternativas de Ensino de História já no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, que
compreende do 1º ao 3º ano, visto que no 4º e 5º anos há a obrigatoriedade
do Ensino da História do município.
Não pretendemos trazer uma crítica vazia, a pesquisa busca em primeira
instância tentar dar suporte a estas professoras com algumas formações con178
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tinuadas, pois parte delas apenas reproduz o que aprendeu na escola ainda
enquanto aluna. Além disso, pretendemos evidenciar que a história pode ser
trabalhada também na alfabetização a partir de uma perspectiva interdisciplinar.De acordo com Lück, interdisciplinaridade é:
[...] o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num trabalho
conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a realidade,
de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global
de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da
realidade atual (2007, p.64).

Pensando nesta perspectiva, para o professor dos anos iniciais a interdisciplinaridade se torna viável principalmente pela unidocência, pois o professor assume papel principal e único da sua turma, tendo assim autonomia
para trabalhar o mesmo tema em diferentes disciplinas. A grande parte dos
professores dos anos finais coloca como principal dificuldade da interdisciplinaridade, o tempo e disponibilidade em dialogar com os colegas de outras
disciplinas e essa barreira não existe nos anos iniciais, tornando, portanto, a
interdisciplinaridade atingível.
O trabalho interdisciplinar, assim como uma educação baseada nos preceitos construtivistas, exige um empenho maior da comunidade escolar, seja
da coordenação pedagógica que avaliará sua clientela para criar seu P.P.P (Projeto Político Pedagógico), seja do professor que antes de trazer seu conteúdo
“pronto” terá que conhecer sua turma, avaliar seus anseios, seus conhecimentos prévios e também sua vida (familiar, econômica, cultural, social). Porém,
certamente esse trabalho não é perdido, ele desacomoda e, bem como todo
processo de desacomodação ele faz surgir novo aprendizado.
E é a partir desse novo olhar que pretendo evidenciar a importância e relevância do ensino de história ao professor dos anos iniciais. Lück afirma que:
A ideia de superação da fragmentação do ensino não é nova, afirmam os professores. A
concepção do currículo, proposta no final do século passado, já indicava uma preocupação com a fragmentação e procurava oferecer o instrumental conceitual necessário
ao estabelecimento da unidade de ensino. A Lei 5692/71, que propunha a integração
vertical e horizontal das disciplinas, procurou orientar a superação dessa fragmentação. Igualmente, o método de projetos que foi muito popular em certa época. Esses
aspectos correspondem, no entanto, a estágio elementar e inicial do processo (2007,
p.86).
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Sendo assim, acredito que os primeiros anos na escola são de fundamental importância para formação dos nossos alunos. Daí a preocupação em
trabalhar da melhor forma estes anos iniciais no processo de escolarização, de
questionar o que temos feito pela educação e, também de introduzir paradigmas como o construtivismo e o letramento para melhorá-la.
Penso que, se conseguirmos dentro da academia e dos cursos de extensão
(magistério) explorar melhor a disciplina de História, conseguiremos consequentemente, que os alunos possam ter interesse pelo ensino de história no
Ensino Fundamental e no Médio.
Esta pesquisa tem por objetivo, portanto, refletir sobre a formação desse
docente dos anos iniciais, sobre a aplicação da disciplina de história e, além
disso, nortear esses docentes que já trabalham nos anos iniciais e que não têm
formação em História através de formações continuadas, visando dar suporte
ao seu fazer pedagógico.
Nesse sentido, a pesquisa também objetiva conhecer a prática pedagógica
dos professores da Rede Municipal de Ensino do Rio Grande e dialogar sobre
a importância do Ensino de História nos anos iniciais através de estudos sobre
o currículo de História e de formações continuadas aos docentes.
Para atingirmos o objetivo principal, indicamos como objetivos específicos da pesquisa:
1) Localizar e avaliar a legislação e os PCNs da disciplina de história e
também de estudos sociais, presente nos anos iniciais;
2) Caracterizar os programas de Ensino de história nos anos iniciais;
3) Identificar as atividades ligadas à disciplina de história propostas pelos
professores nos anos iniciais a fim de saber se estas tendem a motivar o aluno
ou não para a aprendizagem do Ensino de História no Ensino Fundamental
e Médio;
4). Investigar métodos que melhor se adéquam ao Ensino de história nos
anos iniciais;
5) Refletir sobre a educação atual e buscar formas de aprimorá-la
MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO DA PESQUISA: EM
BUSCA DA PESQUISA
Como base teórica deste projeto, salientamos o Construtivismo. Do
construtivismo, destacamos em especial a teoria piagetiana e a constituição do
sujeito através da interação.
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Segundo Oliveira, “[...] poucos historiadores interessam-se pelo processo
de construção do conhecimento histórico em crianças. Muitos sequer acreditam na possibilidade da criança aprender história nas séries iniciais” (1993, p.
263-264).
Assim, visando acabar com esta ideia propomos este projeto que certamente irá colaborar com nossos professores da Rede Municipal de Ensino no
seu fazer pedagógico diário.
Além disso, baseado no novo paradigma educacional, o construtivismo
tem se preocupado em centralizar os rumos do ensino na formação de um
cidadão competente, diferente de como já vimos no passado, quando a fonte
estava na transmissão do saber.
Segundo Moretto “os novos rumos da educação brasileira apontam para
a busca da formação de um novo profissional e de um novo cidadão [...] um
ensino com foco no desenvolvimento de habilidades intelectuais que levem à
aquisição de competências profissionais” (2003, p.37).
A Escola enquanto instituição surgiu como uma necessidade da própria
sociedade, à medida que o processo social tornou-se mais complexo. Segundo
Luckesi: “A escola cresceu e ganhou novas estruturas à medida que as sociedades também foram gerando novas necessidades” (1990, p.78). O autor discorre sobre a trajetória da educação, desde sua institucionalização até os dias
de hoje, e faz uma crítica a sua funcionalidade:
Hoje, embora a escola agregue funções supletivas (nas áreas de higiene, saúde, religião etc.), a sua função essencial continua a ser a de mediar, para as novas gerações, a
apropriação da cultura acumulada pela humanidade. A escola é uma instancia privilegiada de tradução da pedagogia em prática docente, não porque se queira, mas porque
a própria história da sociedade a constituiu assim (op.cit., p.78).

Dessa forma, podemos dizer que a função da Escola é formar cidadãos
a partir de toda uma bagagem cultural que adquiriu durante várias gerações.
Uma de suas funções é também a difusão de conteúdos, todavia; esses conteúdos devem ser indissociáveis da realidade do aluno, pois do contrário, eles
não têm sentido algum.
Nesta perspectiva, o ensino do conteúdo de história nos anos iniciais iria
contribuir neste ideal de criticidade e na construção de um ser social.
Dentro do processo de ensino o professor tem um papel fundamental,
pois é ele quem intermediará o conhecimento para o aluno. Desta forma, o
professor tem que procurar entender e respeitar cada aluno. E somente a partir disto introduzir o conteúdo.
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Pode-se entender também, que atualmente o conhecimento não sai somente da Escola para comunidade, hoje é o mundo exterior que a invade.
Dessa forma, fica claro que a Escola não mudou com a globalização, foi modificada por ela. E que nossas crianças entram cada vez mais cheias de informações na escola. Em outras palavras, o ensino de história nos anos iniciais corrobora com este aluno cidadão e crítico que nos preconiza o construtivismo.
Assim, reconhecemos que os meios de comunicação social de massa – no
que concerne especificamente a este ensaio à imprensa, ao rádio, à televisão,
à internet e às novas tecnologias de informação e comunicação – exercem na
atualidade e têm exercido há muito tempo (corroborando a constatação do
Relatório de 2005 da UN/INSTRAW), uma profunda e também decisiva
orientação na vida social, política e cultural de toda e qualquer sociedade e,
como tal, constituem-se em um importante instrumento de formação e configuração social de gênero.
Neste contexto, onde convivemos com “antigas” e novas tecnologias de
informação e comunicação de massa, o acesso aos bens simbólicos converteu-se em um requisito indispensável à gênese do comportamento individual
e coletivo. Ademais, o fato de que os meios de comunicação possibilitam o
incremento das relações interpessoais – tanto em âmbito local como em escala
planetária – é mais um elemento que requer que o seu acesso e uso seja para
além de democrático, ético.5
Na perspectiva construtivista, podemos destacar o conceito de mediação
do teórico russo Lev Semenovich Vygotsky. Pode-se dizer que este conceito é
de suma importância para compreensão das suas concepções sobre o funcionamento psicológico. O autor acredita que a mediação seria um processo de
intervenção de um elemento intermediário numa relação. De acordo com tal
conceito, podemos vislumbrar na educação, o professor como mediador entre
o saber instituído e o aluno. Desta forma, o educador deixa de ser o transmissor do conhecimento e passa a ser o mediador do mesmo (OLIVEIRA, 1993).
Para os construtivistas,
[...] a criança não é passiva e nem o professor é simples transmissor do conhecimento.
Nem por isso o aluno dispensa a atuação do mestre e dos companheiros com os quais
5 UN/INSTRAW - Instituto Internacional de Investigação e Capacitação das Nações Unidas para as Mulheres.
Esta Declaração, proveniente da IV Conferência Mundial sobre a Mulher: Ação para Igualdade, Desenvolvimento
e Paz, realizada em Pequim no ano de 1995, constitui-se como documento mais amplo e completo produzido por
uma Conferência das Nações Unidas com relação aos direitos das mulheres, posto que, ademais de congregar em seu
bojo as Conferências e os Tratados anteriores, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH,
a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Declaração de Viena.
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interage. Mais propriamente, o conhecimento resulta de uma construção contínua, entremeada pela invenção e pela descoberta (RODRIGUES; SILVA; PARIZ; TRICHES apud
ARANHA, 2003, p.27).

Para Piaget, o construtivismo não é um método, nem uma técnica de
ensino de aprendizagem e nem um projeto escolar, e sim uma teoria que
permite (re) interpretar todas essas coisas, jogando o indivíduo dentro do
movimento da história, pois para o autor a aprendizagem só tem sentido na
medida em que coincide com o processo de desenvolvimento do conhecimento (BECKER, 1994, p.89).
A metodologia utilizada neste projeto será análise documental, partindo
da análise dos programas da disciplina de história da Universidade Federal
do Rio Grande (FURG), e também no curso de formação docente – Normal
de Nível Ensino Médio (o antigo curso de Magistério), no Instituto Estadual
Juvenal Muller, contando também com o aporte da história oral6 (ALBERTI,
2010) com os professores, visando conhecer quais suportes didáticos são utilizados em seu cotidiano. Posto que, de acordo com Alberti:
A história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das ciências humanas e
tem relação estreita com categorias como biografia, tradição oral, memória, linguagem
falada, métodos qualitativos etc. Dependendo da orientação do trabalho, pode ser definida como método de investigação científica, como fonte de pesquisa, ou ainda como
técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados (2005, p.17).

Dentro de uma perspectiva de pesquisa descritiva, tentaremos compreender a forma e os métodos de trabalho dos professores, cuja formação não
se dá na área de história, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa
forma, utilizaremos de técnicas de coletas de dados como questionários a fim
de identificar e descrever as características deste grupo estudado.
Ademais, para contribuir para o desenvolvimento deste projeto utilizaremos a história oral, pois a mesma possibilita compreender como se constitui
as memórias individuais e coletivas dentro da escola, bem como analisar também de que maneira se constituíram estas memórias. Posto que:
[...] Ninguém se recorda exclusivamente de si mesmo, e a exigência de fidelidade, que
é inerente à recordação, incita ao testemunho do outro; e, muitas vezes a anamnesis
6 Assim, se justifica a importância de compreendermos que o universo da História Oral é complexo e diversificado,
necessitando, portanto, que o pesquisador tenha bem claro por que, como e para que se fará uma pesquisa utilizando
esta metodologia, forjando que abandone posturas ingênuas, como se imbuir da missão de construir uma História
“vinda de baixo”, ou que incorra no esquecimento de que toda entrevista é “documento-monumento” (ALBERTI,
2005).
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pessoal é recepção de recordações contadas por outros e só a sua inserção em narrações coletivas – comumente reavivadas por liturgias de recordação – lhes dá sentido
(CATROGA, 2001, p.45).

E nesse diálogo que faz parte do processo socializador, os indivíduos
mantêm o elo com a realidade, que se constitui na própria memória que se
tem, pois do modo como “re-presentificam” seu passado, organizam o seu
percurso como projeto. Tendo em vista que a memória nunca poderá ser um
mero registro, justamente por constituir-se nessa “re-presentificação” que tem
sua gênese na relação entre o presente e a tensão tridimensional do tempo,
ou seja, numa construção em que “[...] toda a recordação tende a objetivar-se
numa narrativa coerente [...]” (CATROGA, Ibid., p.46).
E, em virtude do fato da memória estar sempre “ameaçada pela amnésia”,
torna-se compreensível a necessidade do ritual de celebração de encontro com
a memória, para evocar a rememoração através dos “traços-vestígios” que têm
a função de mobilizar a memória através de revivificações rituais, haja visto que “[...] não há representação memorial sem traços” (CATROGA, Ibid.,
p.48).
Além disso, a narrativa cria condições favoráveis à análise e ao diálogo tanto de práticas quanto de saberes que são construídos cotidianamente,
dentro ou fora do espaço escolar, e também se constitui numa ferramenta
metodológica bastante utilizada contemporaneamente no que se refere aos
processos de formação e autoformação de professores (MEDINA, 2003).
Com este trabalho pretendemos não só compreender de que forma se
ensina história nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas de que forma
se constitui este saber e como podemos torná-lo mais crítico e mais instigante
para o aprendizado do aluno.
Entendemos que o caminho se faz caminhando, descobrindo, experienciando saberes, com isso, essa metodologia, escrita nos dias de hoje, pode ser
alterada de acordo com os estudos e olhares que surgirão no decorrer dessa
caminhada de leituras e diálogos coletivos, constituindo portanto, uma dialo184
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gicidade7 no processo. Não damos, então, como encerrado esse marco metodológico, mas, sim, iniciado.
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O ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NA
CIDADE DO RIO GRANDE: OBSERVAÇÃO
PARTICIPANTE NO CAMPO

Carlos José Borges Silveira1

RESUMO: Esse projeto piloto foi desenvolvido no último capítulo de minha
dissertação de mestrado. Considerando alguns resultados de minha observação participativa de campo, análises de relatos orais e informais, no que tange
o sistema do Ensino Inovador Politécnico, no RS, o que me faz ter um maior
compromisso em relação aos assuntos a serem abordados. Portanto, através do
Mestrado Profissional de História/FURG, durante os anos de 2013-2016, onde
tive a oportunidade de adquirir a minha formação na Educação Histórica. Ao ter
conhecido a Teoria da Educação Histórica, percebi a importância de meu dever.
Minha fascinação nesse campo de pesquisa observado me provocou a direcionar
meu objeto de estudo, de modo que, me levou a entender melhor o universo da
comunidade escolar a partir da estruturação do Ensino Médio Politécnico.
PALAVRAS-CHAVES: Ensino Politécnico; Educação Histórica; Aprendizagem

Considero que o historiador, na atualidade, mesmo atuando na rede pública, tem que ter esperança na educação, acreditar que pode construir significados diante de seus alunos. Ao ter conhecido a Teoria da Educação Histórica, percebi a importância de meu dever. Com esse retorno à Universidade
Federal do Rio Grande – FURG, intuí, com meus educadores, a necessidade
da pesquisa como forma de entender o mundo e a mim mesmo. Recordar o
passado acumulando saberes no presente é sentir que somos capazes de criar
significados. Minha fascinação nesse campo de pesquisa observado me pro1 Mestre em História (PPGH-FURG) e Professor da Rede Estadual e Municípial de Rio Grande. Email: borges421@gmail.com.
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vocou a direcionar meu objeto de estudo, de modo que, me levou a entender
melhor o universo da comunidade escolar a partir da estruturação do Ensino
Médio Politécnico.
Observo que a pesquisa prevista nas diretrizes do EMP2, na EEEMLN3
está sendo desenvolvida, de modo que, os educadores não estão conseguindo
agregar as temáticas de forma interdisciplinar, devido aos horários diferenciados. Em minha experiência, neste sentido, enquanto educador/historiador no
comprometimento de coordenar o SI, realizo a averiguação das informações
nos períodos dos intervalos ou na saída da escola. Considero oportuna a realização de reuniões específicas que direcionem as propostas, entre os educadores, no SI4. Uma vez que levamos muito tempo em reunião para analisarmos
o processo avaliativo emancipatório dentro do SI. Nesse sentido, a avaliação,
que seria por conceito, está sendo realizada concomitantemente, em ordem
numérica. O historiador, nessa proposta de SI, precisa reavaliar seus métodos
teóricos e práticas a fim de melhor aferir o desempenho dos discentes.
Apoiando-me no pressuposto teórico de Rüsen referente à formação histórica, percebo que o educador/professor diferencia a importância da técnica e
do suporte teórico. Entretanto, no decorrer de suas práxis, alguns revelam um
modelo tradicional enquanto outros se engajam em um processo dialógico
com maior flexibilidade, nessa reestruturação do EMP. Observo, entretanto,
que o educador de História ainda permanece com suas metodologias enraizadas nas tendências positivistas que marcam uma dinâmica centralizada, fragmentada, e que são perpetuados na ação pedagógica e de certos professores.
Desde então, no que se refere à pesquisa dentro do SI para a formação
do discente, propomos uma estrutura científica que apresente tema central,
introdução, desenvolvimento, objetivos, métodos, recursos, teóricos e conclusão. Essa escolha metodológica busca explicar o processo histórico, a temporalidade, incluindo os temas transversais nas investigações realizadas pelos
educadores. Além disso, observo os trabalhos de investigação dos alunos fazendo orientação toda semana, na disciplina do SI. Iniciamos os afazeres em
equipe, cada disciplina foi articulada com mesmo tema gerador, pautada em
um mesmo suporte teórico cuja responsabilidade era minha. Esta organização
foi árdua e sem a presença da supervisão no momento previsto.
2 EMP: Ensino Médio Politécnico.
3 EEEMLN: Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves.
4 SI: Seminário Integrado.
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Os educadores que integram o SI, na EEEMLN, além de orientar os
alunos têm outras turmas numerosas, tornando-se cansativo atender a todos.
Nessas condições turbulentas, os alunos participam de cursos técnicos abertos
e vinculados às empresas interligadas pelo Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego Institucional (PRONATEC); Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social da Indústria (SESI)
e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e, assim, deixam,
muitas vezes, de realizar as tarefas do Seminário. Por esse viés, a coordenação observou que deveria modificar a sua ideia em relação à EMPI5, pois os
horários não condiziam com alguns alunos. A observação que faço é realizar
essas atividades no sábado sob os cuidados de um professor coordenador com
disponibilidade.
As condições nas quais se realiza a pesquisa dos educadores não são, em
geral, as mais adequadas para propiciar a iniciativa científica. A falta de compromisso do Governo frente às instituições é evidenciada a cada dia. As renovações pedagógicas desse planejamento curricular, que preconiza o papel
central do educador, deveriam centralizar-se no cotidiano vivido por esses
profissionais em suas escolas de atuação e reavaliar as condições dos direitos
trabalhistas, melhorando, desta forma, a real situação do professor.
Portanto, sonho no que acredito em realizar, e mesmo assim tenho percalços em realizar o SI. As pesquisas resultantes do trabalho com os discentes
não são apresentadas, causando desmotivação e falta de incentivo. A debilidade permanece na área tecnológica, com computadores obsoletos, sem acesso
à internet, limitando a pesquisa. Não temos recursos para saída de campo,
nem salas específicas para trazer materiais para construirmos, a prática de pesquisa, devido ao método de inversão dos turnos do ensino integrado. Essa
conjuntura, acredito, afetava a cognição, fragmentando-a porque nem todos
os discentes participavam. Nestas observações, entendo que os horários dos
educadores deveriam ser revistos nesta reorganização do plano curricular para
que não fiquemos sobrecarregados. Por exemplo, atualmente, é possível encontrar educadores que atuam no Ensino Fundamental, na área de História,
ao mesmo tempo em que lecionam no Ensino Médio, nas disciplinas de Filosofia, Sociologia e se responsabilizam pelo SI. Em relação à formação dos educadores proposta pelo Pacto Nacional de Desenvolvimento do Ensino Médio,
as reuniões são convocadas na escola, mas observo que os educadores, devido
ao acúmulo de jornadas em outras escolas, não participam dessas atividades.
5 EMPI: Ensino Médio Politécnico Integrado.
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Portanto, ainda que a política pública tenha a formação enquanto um dos
objetivos centrais, encontra como entrave as condições precárias do trabalho
docente no EM.
Neste panorama, as reuniões de formação perdem o foco central. No
que concerne ao currículo, seria necessária uma proposta pedagógica que englobasse todos os setores da comunidade escolar. As propostas do governo se
tornam imprescindíveis, mas, a forma como estão sendo desenvolvidas, impede sua concretização. Sendo assim, não bastaria apenas mudar o professor,
mas sim reciclar a gestão administrativa da escola, com pessoas que tenham
formação de Mestrado e Doutorado aliada à experiência superior a dez anos
na rede pública e que possam incidir e modificar o cenário atual.
Acredito na educação como mudança. A experiência/observação na escola evidenciou a presença de coordenadores com formação inicial, na década
de 70 e que não buscam aperfeiçoamento na gestão administrativa. Estes indivíduos apresentam uma postura pouco dialógica e dificultam a construção
de uma escola efetivamente democrática. Entendo como escola democrática
aquela cujo plano pedagógico é compartilhado com os educadores e que preze
pelo dinamismo e abertura a novas propostas.
É a partir desse pequeno resumo realizado pela observação que no ano
de 2015 desejei aplicar como projeto a Educação Histórica enquanto uma
área de conhecimento que possa contribuir para a formação desses professores, estudando metodologias, teóricos, novas Historiografias, enfim, busquei
trabalhar aquilo que não estava realizado na escola. Apoiado nos termos da
LDBEN nº 9394/96 e de alguns documentos oficiais adjacentes a ela, tais
como o Parecer CEB/CNE 15/98, que discute sobre a prática metodológica,
nas áreas humanas. Em especial, direcionei minhas análises à disciplina de
História e suas tecnologias.
A ciência histórica permite trabalhar com as narrativas diante da utilização desse artefato que, ainda que componha o “cotidiano dos educandos”,
ainda consegue tornar-se fascinante e diferenciado. O educador, ao se aproximar do aluno, deve buscar compreender o seu universo, saber de seu interesse,
forma de pensar a realidade, dúvidas, ansiedades e, através de seus questionamentos, proporcionar uma relação dialógica e sensível para estimular, no
educando, a investigação do objeto a ser pesquisado.
Devo, nesse contexto, trabalhar a pluralidade e a face multicultural da
nossa realidade. Essa postura é necessária para o crescimento individual e coletivo de modo a valorizar as diferenças, acolhê-las e aprender com elas, além
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de preconizar a interação e o processo dialógico. Nesse processo, a tecnologia
poderia servir de instrumento para melhorar a metodologia de ensino. O professor/historiador, no uso adequado da tecnologia, poderia estimular a pesquisa levando em consideração o raciocínio lógico e relacionando as diversas
abordagens teóricas.
Os conceitos históricos devem ser trabalhados dentro dos conteúdos fazendo com que o educando se sinta sujeito histórico, construindo o conhecimento junto com os educadores. Faz-se necessário que, em sua formação,
seja aplicado, conscientemente, um método de ensino bem ordenado, que
contemple o uso da tecnologia no desenvolvimento das atividades e que o
leve à percepção da diversidade cultural e do processo globalizado em que está
inserido. Nesse sentido, destaco que conhecer as diversas culturas nos leva a
um novo olhar no ensino, propiciando o respeito ao outro e a superação do
preconceito. Assim, assumindo uma postura de aprendiz, consciente do processo e trilhando um caminho em direção à utopia, sabendo que ela é ponto
de encerramento e de descoberta para um novo desafio. Levando-se em conta,
que o ensino de história esteja engajado em um processo de ação reflexão ação,
no diálogo entre todos os saberes.
Percebo que o acesso tecnológico se torna difícil na realidade da EEEMLN, localizada na cidade de Rio Grande, porque muitos alunos são moradores rurais, sem acesso à internet em suas residências, o que dificulta a continuidade dos trabalhos propostos pelo educador. É imprescindível viabilizar
uma prática interdisciplinar que pressuponha modificações no que se refere à
pesquisa. Segundo Oliveira:
Na pesquisa interdisciplinar, a investigação difere de outros procedimentos de pesquisa, ela se alicerça em vestígios, que são apresentados, segundo Fazenda (1993), como
lampejos de verdade e, ao serem decifrados e reordenados, mostram os indícios do
caminho a seguir. O exercício da dúvida, prática natural em um professor/pesquisador
interdisciplinar, leva-nos a buscar sempre o “sentido do sentido” (Pineau, 2000) em
nossas práticas, leva-nos a questionar sobre os caminhos escolhidos em nossas pesquisas, aproximando-nos de novos conceitos, ampliando nosso olhar, resgatando-nos
da indução rasa, despertando em nós a coragem adormecida. (OLIVEIRA, 2008, p.71)

No entanto, é necessário pesquisar a história como ciência, o que propicia o melhor entendimento da função da didática histórica nessa nova modalidade. O docente deve tornar-se parte ativa na construção do saber histórico,
como atores presentes, vivos e perceptíveis, de maneira a auto avaliar as nossas
experiências educativas em um processo contextualizado. Essa realidade se
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torna possível nas Ciências Humanas e suas Tecnologias, em especial no Ensino de História, uma vez que o eixo que se refere ao currículo contextualizado
é compreendido como exercício que requer sentido e significado às temáticas
e aos conteúdos para a vida em sociedade.
Portanto, averiguamos a necessidade de as Universidades Federais produzirem seus estudos conjuntamente com os educadores das redes públicas.
Nessa compreensão, são indispensáveis projetos em que as narrativas históricas, consagradas pelas Historiografias, sejam discutidas no sentido de relacionar os conflitos que circulam nas diversas escolas a respeito do currículo de
História. Pensar a metodologia do currículo, dentro da perspectiva do Ensino
Inovador, significa tomá-lo como norteador e mediador da relação de ensino e pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa interdisciplinar se insere na relação
entre outras áreas. Assim, cabe ao historiador/pesquisador contribuir após os
estudos averiguados da pesquisa, refletindo e contextualizando no tempo e
no espaço, comparando as informações e reavaliando as propostas para tentar
buscar resultados mais concretos e, por conseguinte, transformar as informações relacionadas em conhecimento.
Outro aspecto relevante nessa caminhada seria no politécnico6 os partícipes, diga-se diretores e supervisores, terem condições de trabalho para se
empenharem em motivar e garantir a troca e o contato entre as escolas, entre
as equipes responsáveis e os educadores que atuam no Seminário Integrado.
Frente a essa realidade, somos desafiados a construir um ambiente mais fraterno, fundamentado na consolidação de valores humanos, voltados às ações de
respeito, cooperação e dignidade. Para isso, não se pode perder de vista o universo da utopia que nos impulsiona a buscar saídas, possibilidades, em meio
aos limites que a realidade nos impõe. Incentivar, desenvolver, solidificar, registrar e socializar os experimentos que deram certo no SI abre possibilidades
de serem realizadas reuniões com outras escolas, o que seria imprescindível.
Essa experiência, vivenciada na trajetória com o Ensino politécnico, foi
de encontro ao que foi determinado nas horas de trabalho. Das vinte horas de
trabalho, orienta-se que treze horas semanais sejam destinadas às atividades
em sala de aula e o restante seria para desenvolver os estudos de pesquisa.
6 Rodrigues, José, reafirma que, até hoje, existe uma polêmica que gira em torno da denominação mais adequada à
concepção marxiana (e marxista) de educação. Em vez de ‘educação politécnica’, alguns autores optam pela designação educação tecnológica. Concordamos com a posição de Saviani (2003, p. 145-146), que assinala uma importante
mudança no discurso econômico e pedagógico da burguesia, no que tange à utilização dos termos ‘tecnologia’ e ‘politecnia’, sendo o primeiro definitivamente apropriado pelo discurso dominante: “Assim, a concepção de politecnia
foi preservada na tradição socialista, sendo uma das maneiras de demarcar esta visão educativa em relação àquela
correspondente à concepção dominante” (SAVIANI, 2003, p. 146).
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Todavia, continuamos com as quinze ou dezesseis horas de trabalho. Durante
o período observado, 2011-2014, não foi respeitada a carga horária de três
mil horas presumidas e que seriam distribuídas entre os três anos do Ensino
Médio. Isso se deu devido à necessidade de uma organização semi-integral
na escola na qual um turno de manhã iria para a tarde e vice-versa. Com essa
alteração, muitos educandos que trabalham no turno inverso ou fazem cursos profissionalizantes no SENAC, SENAI, SESI, entre outros, não puderam
estar presentes.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Art.º 35 II
afirma que esse segmento seria “a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores” (PCN, 1999, p. 47).
O planejamento curricular no Ensino Médio, cujo foco na cultura está
incluso nesse processo curricular mais eficaz e flexível, deve considerar a interação entre as disciplinas e contemplar os aspectos socioculturais dos educandos, buscando incidir sobre suas expectativas e necessidades. Nesse contexto,
a escola deve ter uma educação humanizada que proporcione rever seus métodos, processos pedagógicos e o plano curricular. Muitas vezes, os currículos
reduzem-se aos conteúdos e englobam outros planos pedagógicos sem contemplarem o processo cognitivo.
Hoje, o educador/pesquisador, em uma perspectiva de formação continuada, deve observar o educando em seu contexto sociocultural, ou seja, em
sua totalidade. Propõe-se não mais pensar o educando fragmentado, ou seja,
não apenas como sujeito da aprendizagem, mas como indivíduo a ser desenvolvido em suas múltiplas vertentes. O Seminário Integrado implantado no
Ensino Médio deveria estar atento a essas diferenças socioculturais. O que
indicamos é a construção de uma educação que leve ao raciocinar, ao fazer e
ao atuar de forma mais humanizada, que possibilite trazer resultados dentro
dessa proposta inovadora e que possa relacionar com as histórias de vida dos
educandos.
Sabemos que o planejamento curricular nas redes federais com cursos de
Ensino Médio Técnicos, ofertam suas atividades profissionais de acordo com
as necessidades produtivas locais, de forma que os educadores possuem sua
formação direcionada e o seu planejamento de conteúdos é alinhado com a
realidade da sociedade. Em oposição, a forma que estamos na rede pública de
ensino exibe outra realidade no Seminário Integrado cujo efetivação esbarra
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na própria burocracia. A determinação da Coordenadoria Regional de Educação está bem nítida em seu texto base e informa que os educandos devem
estar presentes no outro turno estabelecido pela escola, e sabemos que muitos
estão em outros cursos.
Nessa realidade, outros contratempos são evidenciados na EEEMLN.
Nesta instituição, os educandos começam a fazer, à distância, as atividades
de pesquisa e a orientação permanente é prejudicada. Nessa perspectiva, o
educador deveria acompanhar o projeto de seus educandos na saída de campo
fora de seus horários determinados, pois não temos carga horária para executar certas tarefas dentro desse modelo politécnico. É nesse sentido que seria
primordial a troca permanente entre os grupos de escolas situadas no mesmo
local e também no âmbito regional a fim de que fossem compartilhadas as
experiências, positivas e negativas.
Nessa proposta inseriu-se a Portaria nº 1.140, de novembro de 2013,
que instituiu o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e determinam suas diretrizes gerais, forma, condições e critérios para a concessão de
bolsas de estudo e pesquisa no âmbito do ensino médio público, nas redes estaduais e distritais de educação (BRASIL, 2014). Esse Pacto considera, dentre
outras questões, a ação de formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos de Ensino Médio por meio da cooperação entre Ministério
da Educação, Secretarias Estaduais de Educação e Universidades.
Essa política tem a finalidade de subsidiar o aprimoramento da formação
continuada de educadores a partir dos debates sobre as práticas docentes à luz
das novas – DCNEM (Resolução CNE/CEB n° 2, de 31 de janeiro de 2012).
Nesse contexto, a formação se articula à ação de redesenho curricular em desenvolvimento nas escolas públicas de Ensino Médio a partir dessas Diretrizes.
Na visão de Nascimento
Ao abordar a construção da reestruturação curricular no Rio Grande do Sul, os professores José Clóvis e Jonas Reis partem do diagnóstico da realidade do Ensino Médio
para desvelar os eixos dessa estruturação. Situam as bases de produção que sustentaram e, infelizmente ainda sustentam currículos fragmentados que dificultam o sentido
do estudo para os jovens da atualidade em que as transformações do mundo do trabalho exigem a formação de um novo sujeito. Um sujeito capaz de estabelecer conexões
entre o conteúdo escolar e os fundamentos científicos e tecnológicos que presidem a
produção moderna, por meio de uma organização escolar que possibilite o encontro de
professores – um espaço para o planejamento coletivo, que levanta problematizações
e organiza o saber escolar para responder questões presentes nos projetos de vida dos
jovens que frequentam o Ensino Médio. (NASCIMENTO, 2013, p. 15),
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Nesse sentido, observo que essa realidade tange a instituição escolar e as
relações que nela são estabelecidas, sobretudo no que diz respeito ao conhecimento e à aprendizagem. Sendo assim, interpretar, arquitetar alternativas, sugerir metodologias, resgatar a significação da avaliação é o comprometimento
coletivo de todos aqueles que atuam no domínio público.
A primeira etapa da Formação Continuada, em conformidade com as
DCNEM, trouxe como eixo condutor “Os Sujeitos do Ensino Médio e a
Formação Humana Integral” e foi composta pelos seguintes Campos Temáticos/Cadernos: Sujeitos do Ensino Médio e Formação Humana Integral; O
Currículo do Ensino Médio, seus sujeitos e o desafio da Formação Humana
Integral; Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico; Avaliação no Ensino
Médio; e Áreas de Conhecimento e Integração Curricular.
Nessa primeira etapa, houve poucas discussões sobre essas abordagens,
porque os docentes envolvidos estavam na época de provas, atuando no Seminário Integrado e, ao mesmo tempo, participando de reuniões de avaliações dos discentes na pesquisa, fechando notas, etc. Posteriormente, estavam
envoltos com a análise de cada aluno individualmente, sendo assim, tivemos
mais encontros semanais e recuperações o que levou os docentes à exaustão.
A dificuldade também se insere no conceito de avaliação, pois os professores estão acostumados com a avaliação numérica. Atualmente, ainda permanece uma tabela inserida para avaliação dos educandos cujos apresentados são:
CSA (Construção Satisfatória da Aprendizagem), CPA (Construção Parcial
de Aprendizagem) e CRA (Construção Restrita da Aprendizagem). Segundo
Azevedo e Reis:
A formulação dos conceitos compreende a expressão dos resultados da avaliação,
que está composta, na estruturação curricular, por dois conceitos CSA e CPA, que
genericamente significam aprovação e, um terceiro, que sinaliza à retenção do aluno
somente no final do ano letivo. No decorrer do ano letivo, os conceitos CPA e CRA,
independentemente do número de áreas do conhecimento, encaminham o aluno para
o Plano Pedagógico Didático de Apoio. Cabe ressaltar que a intenção é caracterizar se
houve ou não a aprendizagem, E, caso negativo, que providências serão tomadas para
esse resgate. (AZEVEDO; REIS, 2013, p. 203):

A operacionalização de uma proposta com essa dimensão requer a participação dos educadores em sua totalidade. Além disso, faz-se necessário haver
tempo suficiente e a revisão da carga horária do professor para que a proposta
seja elaborada em sua plenitude. Assim, seria possível destinar o tempo adequado para a preparação do ensino que precederia aos projetos de pesquisas e
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temáticas. Entretanto no cenário que encontramos hoje, não existe grupo de
docentes que tenham tempo de apoio pedagógico, ou seja, o educador faz essa
tarefa em um processo constante de recuperar o discente.
Outro fator se refere ao número de alunos em sala de aula, que torna inviável qualquer avaliação emancipatória. Avaliar emancipatoriamente requer
um processo individualizado e descritivo de cada aluno, já que a intencionalidade é a aprendizagem do educando e a construção de seu conhecimento.
Temos que reaver essas condições que permeiam as escolas públicas diante
das dificuldades dos educadores e, assim, redefinir o trabalho docente. Os
resultados são socializados no conselho de classe, pelos professores, analisando
o processo desenvolvido pelo educando, considerando as atividades desenvolvidas nos componentes curriculares, nos projetos do SI em interface com
a “auto avaliação” do aluno em todos os momentos, essa proposta vale para
todo o Ensino Médio.
Nesta segunda etapa, dando continuidade ao eixo proposto, as temáticas que compõem os Cadernos7 de Formação do Pacto são: Organização do
Trabalho Pedagógico no Ensino Médio e Áreas de Conhecimento do Ensino
Médio, em consonância com as proposições das DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio), considerando o diálogo com o que vem
sendo praticado em nossas escolas, a diversidade de práticas e a garantia da
educação para todos. As propostas curriculares e seus parâmetros, definidos a
partir desta política, pairam sobre os currículos escolares de forma diversa e
indefinida.
As atuais propostas curriculares censuram a educação tradicional. Ao
mesmo tempo, o tecnicismo, o conhecimento que está longínquo e, por conseguinte, o Estado estabelecem às escolas um conjunto de avaliações que apresentam o currículo escolar como algo categoricamente prescritivo e finalizado.
Simultaneamente, as escolas públicas recebem do Estado livros didáticos que
são avaliados pelos critérios do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e esses, também, definem o currículo.
A formação continuada, propiciada pelo Pacto, auxiliará o debate sobre
a Base Nacional Comum do Currículo. Essa legislação será objeto de estudo
dos diversos setores da educação em todo o território nacional, em articulação com a sociedade, na perspectiva de garantir o direito à aprendizagem e
ao desenvolvimento humano dos estudantes da Educação Básica, conforme
7 Essa organização do trabalho pedagógico no Ensino Médio foi imposta pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio (PNFEM). Os Cadernos foram elaborados em Curitiba, pelo setor de educação da Universidade
Federal do Paraná 2013-2014.
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meta estabelecida no Plano Nacional de Educação. Para iniciarmos essa discussão, no que se refere a esse planejamento de formação dos educadores no
Ensino Inovador, as dificuldades perpetuam-se na organização de encontros
permanentes com os educadores. Observamos que esse projeto pedagógico
em andamento, no entanto, não é universal. É necessário destacar a quem ele
serve, explicitar suas contradições e, com base nas condições concretas dadas,
promover as necessárias articulações para construir coletivamente alternativas
que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas.
A teoria e a prática, preconizada pela formação docente, concedem ao
educador o conhecimento para que possa compreender-se enquanto pesquisador, intervindo e modificando a realidade sociocultural. O educador/historiador comprometido vai sempre em busca de novas informações atualizadas
e, portanto, é a partir de sua prática e de seus estudos teóricos que irá ter uma
visão crítica-reflexiva diante da realidade vivida.
No caso observado na EEEMLN, entendo que a escolha feita pela coordenação teve moldes conservadores e não conseguiu aplicar essa proposta.
Nas reuniões de formação a coordenadora da escola apresentou apenas trechos
da política, o que restringiu o conhecimento mais aprofundado sobre o documento e suas diretrizes por parte dos professores, pois não ocorrem maiores
informações a respeito dos assuntos abordados. Portanto, foi apresentado um
material restrito, com algumas questões a serem discutidas, analisadas e sem
um processo dialógico que buscasse averiguar as problemáticas que ocorrem
no Ensino Médio. Após esses encontros de formação8, os dados repassados
pelos docentes à coordenação eram reunidos e encaminhados à SEDUC.
Dessa forma, o que almejamos é a formação de leitores conscientes da
realidade em que vivem e com condições de exercer sobre ela. No entender
de Jörn Rüsen,
Formação significa o conjunto das competências de interpretação do mundo e de si
próprio, que articula o máximo de orientação do agir com o máximo de autoconhecimento, possibilitando assim o máximo de auto-realização ou de reforço identitário.
Trata-se de competências simultaneamente relacionadas ao saber, às práxis e à subjetividade. Em que consiste essas relações e como avaliar seu êxito ou fracassos? Formação opõe-se criticamente à unilateralidade, à especialização restrita e ao afastamento
da prática e do sujeito. Ela pressupõe a capacidade de aprender os contextos abrangentes – e de refletir sobre eles -, nos quais se formam e aplicam capacidades especiais.
A categoria da formação refere-se à vinculação entre saber e agir exigida pela carência
8 Os encontros de formação, inicialmente previstos para serem mensais não seguiram esta agenda devido às atividades de avaliações, pesquisas e do SI.
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de orientação do sujeito agente, pois insere-se na representação do todo que constitui
a situação em que o agente deve lidar com seus problemas. (RÜSEN, 2010, p. 45)

Nesse preceito, a formação leva com seriedade a carência de orientação.
Considerando que ela se contrapõe à fragmentação do saber científico, a mesma põe em evidência a carência do sujeito responsável; a necessária valorização desse enquanto indivíduo; e a percepção do conhecimento enquanto
orientador da prática vivenciada. Por isso, é oportuno reconhecer a formação
histórica nessa concepção exigida no Ensino Inovador pelos docentes para
que seja dado suporte aos discentes. Desse modo, também ela interfere na
subjetividade em relação à objetividade do saber experimental e de sua funcionalidade técnica. Sobre essas reflexões, Rüsen nos afirma que:
A formação histórica, no movimento de aprendizagem da objetividade para a
subjetividade, significa também uma flexibilização fundamental dos próprios
pontos de vista do sujeito, uma determinada forma de posição própria do sujeito ao apropriar-se interpretativamente da experiência do passado. (RÜSEN,

2010, p. 109)

Isso diz respeito ao posicionamento dos sujeitos que, com suas concepções selecionadas, rigorosos arquétipos de interpretação e firmes pretensões
de legitimidade, são habilitados a modificar-se pelo discurso reflexivo. Esta
mudança indica o avanço da capacidade de identificação e a disposição para
perceber a singularidade de sua própria identidade histórica em comparação
aos demais sujeitos. O autoconhecimento na aquisição do passado é formado
quando inclui a autocrítica como capacidade para perceber os limites que
separam a sua própria identidade, da diferença dos demais.
Com o surgimento da disciplina de Seminários Integrados, os educandos
são incentivados a planejar projetos de pesquisa vinculados a sua experiência
com a teoria e a prática a fim de que possam relacionar a tecnologia e o saber
científico, aproximando-os ao mercado de trabalho. O uso da metodologia de
pesquisa científica implica em problematizar o conhecimento já construído e
os fatos do cotidiano, o que suscita a organização e a sistematização do que foi
estudado, aprendido e/ou observado.
Nesse contexto, ressaltamos que a História se torna o foco essencial para
a consciência histórica de educadores e educandos que compartilham entre
si suas experiências nessa nova exigência de formação do Ensino Médio. O
ensino e a didática da História ganham sentido quando, através de qualquer
recurso usado e aplicado em sala de aula, ela informa e é informada pela
199

JULIA S ILVE IR A MAT OS | D A R C Y L E N E PE R E IR A D OMIN GU E S | V I R G Í N I A D A S I LVA X AVI ER ( O R G S . )

vivência de cada indivíduo, possibilitando, assim, a orientação temporal na
realidade presente. Na concepção Da Autora Isabel Barca,
A experiência de cada um alarga-se com a compreensão das experiências dos Outros
enquanto respostas bem ou malsucedida a situações em contextos que por vezes se
assemelham aos nossos, mas que são sempre diferentes. A História não dá “lições”
fixas para o presente, mas pode equipar-nos com competências para uma melhor compreensão dos problemas atuais e, porventura, para dimensionar possibilidades futuras.
(BARCA, 2009, p. 58)

Certamente, essa citação esclarece que qualquer aperfeiçoamento profissional requer mudanças e reconhecimento no âmbito coletivo. Se, por um
lado, a integração entre todos possibilita renovação no Ensino de História,
por outro, a formação deve ser constantemente aprimorada. Segundo Rüsen: “Formação organiza os acervos de saber de três maneiras9, forçosamente decorrentes da determinação de sentido do agir humano. Ela mantém a
representação de um todo mundo a ser apreendido, pelo saber, em todas as
situações da vida” (RÜSEN, 2010, p.96).
O saber, nessa concepção, é componente indispensável para o direcionamento da prática do indivíduo. Ele é o caminho em que se expressa a forma de
agir, em que o indivíduo, por meio de sua subjetividade, reafirma a vontade de
autoafirmação dos agentes se efetivarem no processo do agir. Por outro lado,
distancia-se das dimensões articuladas pelos saberes científicos que exigem o
distanciamento da prática para sua composição, buscando suprimir a possível
presunção de autoafirmação dos sujeitos. Segundo Rüsen:
A formação é compensatória quando, acriticamente, de fora da produção científica do
saber ou contra ela, deixa-a ao sabor de suas próprias regras, separa da racionalidade
intrínseca ao saber cientifico as carências de orientação voltadas ao todo, à relação à
vida e à subjetividade, enfim, satisfaz essas carências com os meios não científicos.
Nesse caso, é a arte a mais utilizada, comprometendo irreversivelmente a dimensão
cognitiva da compreensão humana do mundo e a auto interpretação dos homens. A
formação pode se dar ainda de modo complementar. Trata-se de fazer adotar seus próprios pontos de vista nos saberes científicos e em sua produção pelas ciências. Isso
só é possível mediante a reflexão sobre as regras e os princípios com que as ciências
organizam categoricamente sua relação à experiência, às práxis e à subjetividade. (RÜSEN, 2010, p. 96)

Essas informações são indispensáveis à formação dos educadores na área
de História. Por meio delas, inferimos que a História é uma ciência em cons9 O autor se refere à orientação, observação e interpretação sobre as quais discorreremos mais adiante nesta dissertação.
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trução e sua eficácia se refere a um conjunto de habilidades que atuam sobre
a vida prática, orientando-a historicamente, e buscando desenvolver a “competência narrativa” da consciência histórica. O desenvolvimento desta competência institui o sentido e requer dos indivíduos a capacidade de orientação
temporal no cotidiano, mediante memória consciente. É resultado de uma
caminhada na aprendizagem.
O processo de aprendizagem e a propriedade da experiência e de autoafirmação histórica, averiguados nos diferentes registros ou proporções do
aprendizado histórico se fundamentam em três operacionalidades: experiências, interpretações e orientações. Nessa acepção, o historiador/pesquisador
procura compreender a conjuntura social do indivíduo localizando o seu agir
em uma rede de significados. Nesta análise, o pesquisador também considera
as convicções, relacionando-as ao passado a fim de remontar as narrativas de
forma subjetiva. Esse procedimento o aproxima de sua trajetória individual
sempre localizada e contextualizada a partir da relação com os demais.
A preferência por essa abordagem diversifica-se de outras inclinações e
requer a percepção de que os resultados obtidos são específicos e relacionados
ao espaço pesquisado. Além disso, compreendemos que os fatos decorrem da
historicidade da trajetória humana, das ações sociais. Nesse sentido, a aprendizagem histórica exige a percepção destas construções enquanto de forma
processual para que seja adotada uma perspectiva analítica mais segura e exata.
A memória10 está intrínseca aos episódios convividos pelo educando e
no seu campo sociocultural, ou seja, se inclui dentro de um processo coletivo. A História apresentada de forma decorativa não oportuniza a capacidade
dinâmica perceptiva e de acuidade na orientação da vivência histórica. Para
Rüsen, segundo Cainelli e Schmidt,
(...) ensinar história como algo pronto e acabado, com conteúdos predefinidos, sem
levar em conta o contexto e os sujeitos envolvidos no processo-aprendizagem, pode
levar a um ensino que não desenvolve o que é mais importante como função do ensinar
história, que é orientar os problemas da vida prática. (CAINELLI; SCHMIDT, 2009, p.
20)

O autor citado defende que os assuntos a serem abordados com os alunos
devem ser renovados através de outros debates que perpassam a construção
10 Segundo Patrick Hutton (1993), o interesse dos historiadores pela memória foi em grande medida inspirado pela
Historiografia francesa, sobretudo a história das mentalidades coletivas que emergiu na década de 1960. Nesses estudos, que focalizavam principalmente a cultura popular, a vida familiar, os hábitos locais, a religiosidade etc., a questão
da memória coletiva já estava implícita, embora não fosse abordada diretamente (FERREIRA, 2002, p. 320).
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de outros contextos nos temas a serem debatidos. Sua análise coincide com a
argumentação de Barca11 (2009) que nos afirma que a aprendizagem de cada
um se alarga com a compreensão das experiências dos outros.
Nesse contexto, Barca (2009) nos faz compreender que as práxis e vivências do passado no ensino de história através da historiografia viabilizam aos
historiadores um novo horizonte em sua base teórica e prática. Ressaltamos
que, nas escolas com os projetos no ensino de pesquisa e também na analogia
dos manuais didáticos, os educandos referenciam o seu passado. Exemplo
disso é a forma como referenciam os patrimônios, cuja lembrança é construída através de seus familiares, entre outras abordagens. Neste sentido, a
preferência dos conteúdos em história necessita ser articulada a partir de suas
finalidades para o ensino, que faz com que o estudante seja capaz de exercitar
o seu raciocínio de forma elaborada, no instante em que são criadas condições
de aprendizagem significativas.
Atualmente, percebo que os educandos relacionam em suas narrativas
escritas e orais seu presente e passado. Neste processo educacional, as sugestões de atividades dos educadores/historiadores são os principais envolvidos.
Exemplo disso são as experiências com o trabalho efetuado em entrevistas
com os familiares, com os profissionais no mercado de trabalho que se configuram enquanto atividades que oportunizam uma reconstrução do passado
atravessada pelas emoções vividas pelo sujeito o qual se identifica em suas relações interpessoais. Esses sentimentos vivenciados marcam as lembranças em
uma trajetória que distingue as experiências e que, no presente, serve como
reestruturação que se reinicia, organicamente, nos afazeres cotidianos.
O uso de fotos antigas dos familiares, os prédios históricos, as músicas, os contos literários apresentados pelos educandos, retratam uma busca
de memória e uma história que fornece a aceitação de valores além de propiciar a observação das mudanças nos sujeitos em determinado tempo e espaço
histórico. Na visão de Cainelli e Schmidt (2009) a memória vinculada na
família nos aspectos profissionais, onde os espaços são referências a serem
revividos ajudam a compreender a troca de experiências que muitas vezes perpassam a seus filhos. No caso da Escola Estadual de Ensino Médio Lília Neves
(EEEMLN), observo que as temáticas nacionalistas são cunhadas através do
11 Segundo Barca (2005, p.15), a educação histórica tem se constituído a partir de uma fundamentação teórica
específica, sendo que as áreas contempladas são: a Epistemologia da História, a Metodologia de Investigação em
ciências Sociais, a Psicologia Cognitiva e a História. Os focos de investigação são princípios, fontes, tipologias e
estratégias de aprendizagem em História, com o pressuposto de que a intervenção do professor na qualidade da
aprendizagem requer um conhecimento histórico prévio e sistemático das ideias históricas dos alunos (CAINELLI,
SCHMIDT, 2009, p. 21).
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desfile de 7 de setembro, na semana Farroupilha e no Dia da Independência
do Brasil, em que os alunos participam das atividades realizada pelos educadores e que os pais participam na escola. Baseado no aporte teórico de Rüsen
(2010), a ciência histórica constitui o sujeito a partir de um raciocínio lógico
e de uma racionalidade que se expressa através de suas vivências. A integração
entre educador/educando, no que se refere à pesquisa, possibilita desenvolver
habilidades e competências diante das fontes a serem analisadas. O pressuposto dessa teoria é o trabalho sobre a consciência histórica, que visa a análise e
a síntese, e que se insere nas experiências dos educadores e educandos. Desta
forma, é o objeto pesquisado que gera sentidos, significados, corroborando,
assim, os conceitos, ideias, as teorias e capacitando os indivíduos a reconhecer
a sua subjetividade frente ao mundo que o cerca. Jörn Rüsen, nos afirma que:
O aprendizado histórico, inserido na dimensão da experiência, torna-se um processo
de formação, sempre que se tenha constituído determinada competência experiencial.
Essa competência consiste em que as experiências históricas são conscientes, ou seja,
que o movimento de busca de conteúdo empírico do saber histórico nasce do próprio
sujeito, de sua curiosidade empírica. (RÜSEN, 2010, p. 112)

Articulando com a ideia anterior, concatenamos a consciência histórica
relacional que desencadeia a reflexibilidade dos sujeitos interligando experiências vivenciadas no reconhecimento de si. Além disso, o objeto, neste viés,
é considerado em suas várias significações indo ao encontro da interpretação,
descrição, com o mundo natural e cultural dos sujeitos. No que tange aos novos paradigmas do EMP, essa vertente também orienta à criação de métodos
de reconhecimento, busca e discernimento do desempenho dos educandos
em suas práticas de pesquisa.
No entendimento do livro História Viva, Rüsen (2010), no que diz respeito à Formação Histórica, a subjetividade se manifesta plenamente como
um elemento reflexivo. Através dela o educando pode interpretar o objeto
prescrito dentro de suas finalidades e inserido em sua temporalidade existencial. Percebo que o educando e o historiador/professor, tendo a noção de que
a consciência na Educação histórica se torna um processo ativo e reflexivo, reconhecem as diferenças entre si e com relação meio em que se inserem, sobretudo, no que diz respeito ao universo escolar. Segundo Rüsen, “Aprender é a
elaboração da experiência na competência interpretativa e ativa, e a formação
histórica nada mais é do que uma capacidade de aprendizado especialmente
desenvolvida”. (2010, p. 104)
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O mapeamento teórico, no que me refiro à pesquisa de campo, torna
o historiador/professor mais perceptivo em sua metodologia e no objeto selecionado a ser aplicado para os educandos. Essa prática docente envolve os
educandos, trazendo à tona um diálogo com o objeto, indagando, levantando problemas, criando hipóteses, para chegar a um resultado positivo. Nesse
preceito, nos mostra que a dimensão da observação, experiência, orientação e
interpretação de certos resultados, tornam-se um arranjo de possibilidades e
fazem com que o historiador/pesquisador, juntamente com seus educandos,
possa desvelar outras hipóteses indo ao encontro de sua cientificidade e criatividade.
Portanto, a Educação História encontraria na estrutura pedagógica do
Ensino Médio Politécnico no Rio Grande do Sul, um espaço propício para o
desenvolvimento de um ensino de História engajado com o presente e com a
formação cidadã, que são exatamente os preceitos fundantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. O objeto, neste viés, é considerado
em suas várias significações indo ao encontro da interpretação, descrição, com
o mundo natural e cultural dos sujeitos.
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CONFLUÊNCIAS TEÓRICAS ENTRE O ENSINO
DE HISTÓRIA E TURISMO CULTURAL

Erica Souza Ramos1
Rita de Cássia Grecco dos Santos2

RESUMO: Partindo da premissa da interdisciplinaridade entre campos disciplinares é que o presente trabalho tem o objetivo de buscar elementos do turismo
para o ensino da história local, na busca por confluências teóricas entre estes
dois campos do conhecimento. O estudo caracteriza-se por ser um levantamento
teórico, que busca reflexões a cerca do tema. Para isso buscou-se a interdisciplinaridade entre turismo cultural, história e ensino de história. Salienta-se que não se
tem a intenção de esgotar o assunto, mas de contribuir para futuras investigações.
A fim de contribuir para futuramente realizar pesquisas que façam luz ao papel do
professor que lhe permita compartilhar seus anseios e perspectivas em relação ao
seu oficio. Observa-se que o turismo cultural pode aparecer no ensino de história
como um instrumento pedagógico.
PALAVRAS – CHAVE: Historia; Ensino; Turismo; Aprendizagem; Professor.

INTRODUÇÃO
Este estudo3 busca um diálogo entre dois campos disciplinares distintos,
mas que se complementam a história e o turismo. Ao falar sobre turismo,
1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História – PPGH– FURG. ericasouzaramos@hotmail.com
2 Doutora em Educação pela UFPEL, professora do PPGH- FURG. ritagrecco@yahoo.com.br
3 Este estudo é derivado da proposta de pesquisa dentro do PPGH, que se caracteriza por um estudo de caso no
município de Rio Grande – RS, que tem como um de seus objetivos, trazer elementos do turismo para o ensino de
história local. Mas antes disso a pesquisa se propõe em desvendar como é que o ensino de história é trabalhado neste
sentido este trabalho se origina-se como requisito de avaliação parcial da disciplina de Metodologia no Ensino de
História: o Pesquisador-Professor e o Professor-Pesquisador.
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logo se pensa na análise interdisciplinar que este campo permite ao pesquisador social, turismo e sociologia, turismo e meio ambiente, turismo e direito,
turismo e economia, turismo e geografia entre outras possibilidades, aqui será
dada atenção especial a relação interdisciplinar entre turismo e história, mais
precisamente entre turismo cultural e ensino de história.
A história como campo disciplinar tem suas singularidades e seus campos
de interesses que podem coincidir com objetos das demais ciências sociais e
humanas, estes que serão sempre historicizados4. Nesta simbiose, observa-se
a relevância da interdisciplinaridade, “[...] ao se colocarem em contato interdisciplinar ou transdisciplinar, dois campos disciplinares podem enriquecer
sensivelmente um ao outro nos seus próprios modos de ver as coisas e a si
mesmos.” (BARROS, 2014, p.30) A aplicação destes conhecimentos de forma partilhada permite a formação de uma visão holística aos pesquisadores e
professores. Neste intento, observa-se que a busca pela interdisciplinaridade
entre estes dois campos do conhecimento, a história e o turismo, pode trazer
elementos para as práticas pedagógicas no ensino de história local.
Neste sentido, a história quanto ciência que permite o estudo das representações do passado e das suas projeções no presente e no futuro, alimenta
a atividade turística. O saber histórico torna possível a compreensão de questões sociais, a partir de hipóteses sobre o passado, portanto,
O historiador, a partir de seu lugar social, sensibiliza-se por um objeto do passado
e, através de fontes documentais de variada espécie, busca apreender esse objeto e
construir, a partir de sua apreensão, uma interpretação desveladora de acontecimentos,
de ações humanas, enfim, de culturas passadas. (MENESES, 2006, p.41).

O turismólogo vai se dedicar ao planejamento, interpretação e desenvolvimento do turismo, neste caso para o desenvolvimento do turismo cultural,
o profissional,
(...) tem sua base fundamental na interpretação de manifestações culturais que ele
apreende, inventaria, documenta e transforma em atrativo para pessoas que buscam
conhecer o outro e transformar este conhecimento em momento de abstração e fruição
prazerosa. (MENESES, 2006, p.42).

4 Ao falar sobre Regimes de historicidade, François Hartog, nos a ponta que a noção de historicidade seria um “instrumento para comparar tipos de história diferentes”, pragmaticamente buscando compreender e estabelecer modos
de relação com o tempo, relacionados às “formas da experiência do tempo”, “maneiras de ser no tempo”. (HARTOG,
2013, p. 29) Convém ressaltar que para o ensino de história esta relação com o tempo é de suma importância para a
cognição do conteúdo, para que o educando tenha a percepção da diversidade temporal a partir do seu tempo, além
disso, os regimes de historicidade vêm para contribuir para a sistematização didática do conteúdo histórico.
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Os profissionais de turismo muitas vezes se apoiam em interpretações
históricas para constituir atrativos históricos e culturais. Sendo assim ambos
profissionais lidam com a interpretação de culturas, os historiadores as transformam em um texto interpretativo, e os turismólogos em um plano de exploração turística. Meneses (2006) salienta que, a utilização partilhada entre
estes dois profissionais é de significativa importância, pois, “A produção de
um serve a outro ou a interpretação pode ser feita de forma interdisciplinar”
(MENESES, 2006: p.42). Desta forma se o esforço de um profissional serve
ao outro, por que não também servir ao ensino?
Esta pesquisa é de relevância à medida que o ensino da história local ainda hoje não tenha seu “lugar” definido na historiografia da história, por muito
tempo a história como disciplina ficou abarcada de grandes fatos e heróis,
centrada em uma história oficial, política. Além disso, nos livros didáticos a
história local não está presente o que faz com que o professor tenha que recorrer a outros suportes pedagógicos. Para isso o turismo cultural se trabalhado
nas escolas, não só na forma de conhecer os outros, mas de si reconhecer, pode
dar voz a história local que está próxima do presente vivido pelos professores
e alunos, materializada nos espaços citadinos.
Pois estudar história é um exercício que vai além do que simplesmente
recordar o passado, é:
[...] dar sentido à vida pela compreensão de uma totalidade da qual fazemos parte; dar
sentido social primeiramente à pequena comunidade que nos rodeia, depois à espécie
humana como um todo e finalmente, num exercício de imaginação, à coletividade dos
seres racionais e livres do universo. (BOSCHI, 2007, p. 24)

E neste ponto que se acredita que o turismo se torna a maneira pelo qual
o aluno pode referenciar seu olhar e conhecer seu espaço habitual, o bairro,
o espaço citadino como um todo, balneário, recursos naturais. Fazendo-se
por compreender em seu “microlugar” para se fazer entender posteriormente
como parte de um universo maior: estado, país, nação, mundo. Desta forma,
a intenção deste trabalho é que se possa associar o conteúdo teórico à realidade a partir do turismo, visto como um instrumento de ensino e aprendizagem
por uma história mais prazerosa e lúdica.
Com o enfoque predominantemente qualitativo, partindo de uma abordagem teórica sem a intenção de esgotar o assunto, mas de contribuir para a
produção cientifica sobre o tema, procura-se estabelecer uma linha de confluências teóricas entre o turismo cultural e o ensino de história local. Para isso
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em um primeiro momento se faz necessário a compreensão do que é história?
O sentido da história e o ensino de história. Por conseguinte, mas não menos
importante, conceitos e definições de turismo, dentre as segmentações turísticas, o turismo cultural.
ENSINO DE HISTÓRIA ALGUMAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS
No Brasil, o ensino de história começa a ser desenvolvido no século XIX,
baseado em uma formação curricular européia e tendo como eixo central a
formação da identidade nacional, no período pós-independência. Apesar das
significativas mudanças no ensino, ainda é possível perceber os resquícios desta matriz eurocêntrica no currículo escolar, “orientado por uma política nacionalista e desenvolvimentista” (BRASIL, 1998: p.19). A história vista como
uma disciplina no currículo escolar foi introduzida com base nos moldes franceses, glorificando os grandes personagens da história. Então:
A História como área escolar obrigatória surgiu com a criação do Colégio Pedro II, em
1837, dentro de um programa inspirado no modelo francês. Predominavam os estudos
literários voltados para um ensino clássico e humanístico e destinados à formação de
cidadãos proprietários e escravistas. (BRASIL, 1998, p.19)

Observa-se que o ensino, o conteúdo, estavam voltados para as camadas
mais favorecidas. O que ainda na atualidade percebe-se reflexos destas linhas
de pensamentos. Normalmente é por interesses políticos ideológicos que o
ensino de história sofre mudanças referentes ao seu currículo escolar, não só
na área da história isto acontece. Neste intento vale ressaltar que, na América
Latina a história se preocupou em forjar as identidades nacionais dos estados.
Conceição e Dias elucidam que:
Sabe-se que a instituição escolar estruturou tradicionalmente o ensino de História com
base na matriz nacionalista do século XIX, cujo objetivo era formar “brasileiros”, “argentinos” ou “chilenos” para a nova sociedade nacional que estava forjando os Estados
modernos. Apesar de todas as mudanças sofridas pela disciplina ao longo do tempo, o
ensino de História permanece como o espaço no qual as sociedades disputam as memórias possíveis sobre si mesmas e projetam futuros coletivos. (CONCEIÇÃO; DIAS,
2011, p. 1740)

O que no Brasil não foi diferente, e é possível perceber que traços desta
linguagem histórica ainda estão arraigados no ensino escolar. No período que
compreende a ditadura militar no Brasil, o ensino de história também acaba
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sendo sufocado pelos interesses políticos, deste modo,
O ensino de História na educação básica brasileira foi objeto de intenso debate, lutas
políticas e teóricas no contexto de resistências a política educacional da ditadura civil-militar brasileira (1964-1984). Isso significou refletir sobre o estado do conhecimento
histórico e do debate pedagógico, bem como combater a disciplina “Estudos Sociais”
e a desvalorização da História, os currículos fragmentados, a formação de professores
em Licenciaturas Curtas e os conteúdos dos livros didáticos difundidos naquele momento, processo articulado às lutas contra as políticas de precarização da profissão
docente. (SILVA; FONSECA, 2010, p.13)

Neste sentido, as práticas de ensino de história e os conteúdos programáticos sofrem mudanças. No que se refere à história local, pesquisadores
e estudiosos reúnem esforços, no percurso do tempo, para que o ensino de
história não fique centrado na mentalidade eurocêntrica e sim consiga realizar os mecanismos de ensino e aprendizagens condizentes com a realidade
dos alunos, além disso, é essencial que estes sintam-se sujeitos formadores da
história, de sua própria história. Novos campos dentro da história permitem
a descentralização do olhar da história oficial, assim:
Os historiadores transitam em torno da Nova, da Nova História Cultural (na qual a
micro-história se insere enquanto prática) e pensadores da pós-modernidade, ao questionarem os limites epistemológicos do iluminismo e valorizaram interpretações que
incorporam parâmetros retirados da hermenêutica, são responsáveis, em muito, por
alguns princípios que norteiam as novas abordagens da história local. (FAGUNDES,
2006, p.93)

A história local no sistema de ensino é um conteúdo jovem no currículo
escolar, talvez por conta disso careça de materiais e procedimentos metodológicos para que seja ensinado e apreendido em sala da aula de forma concisa.
No final da década de 1990 o interesse pela História Local no ensino cresceu sob
influência dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborado pelo Ministério
da Educação. A diretriz nacional curricular toma a História Local como um dos eixos
temáticos dos conteúdos nos anos iniciais do ensino fundamental e como metodologia
de ensino nos outros anos da escola básica. (GERMINARI, 2014, p. 357)

O ensino de história no Brasil recai ao descuido de ser relacionado a uma
matéria maçante, com referente acúmulo de informações e memorizações, o
que torna o conhecimento superficial, e desconecto com a realidade do aluno. “A equação entre a necessidade de rigor e de boa comunicação desafia os
professores na busca de estratégias para propiciar a aprendizagem da história”
(ROCHA, 2014: p. 49).
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Para tanto, “A opção pela História Local tem como proposta desenvolver a noção de pertencimento do aluno a um determinado grupo social e
cultural, por meio, do estudo da diversidade dos modos de viver no presente
e no passado da localidade” (GERMINARI, 2014: p. 357). A história local
não deve seguir a dinâmica da história nacional, em que “A parte relevante
desse conteúdo é apresentada sob a forma de culto aos sujeitos históricos,
de glorificação dos atos individuais, portanto, uma história personalista que
enfatiza determinadas datas, personalidades e fatos isolados de patriotismo”
(BARBOSA,2006: p.58).
A partir das quebras de paradigmas dentro das correntes históricas, é
possível se pensar em ensinar a história local associando-a ao ensino e aprendizagem com a história vivida, relacionando ao cotidiano e às vivências presentes com o passado. Todavia os lugares de memória podem servir como
meio para manter um diálogo entre o vivido e o ensinado, permitindo assim a
compreensão do mundo a sua volta, tanto aos alunos quanto aos professores,
tendo como base as vivências cotidianas e as memórias, na construção cognitiva do conhecimento crítico.
Ao buscar a aproximação do ensino de história a construção da memória coletiva, recorre-se as contribuições dos estudos de Maurice Halbwacs, o
autor elucida que “Não é suficiente reconstituir peça por peça a imagem de
um acontecimento do passado para se obter uma lembrança” (HALBWACS,
1990: p.22). É relevante que se trace uma lembrança comum entre os indivíduos,
É necessário que esta reconstrução se opere a partir de dados ou de noções comuns
que se encontram tanto no nosso espírito como no dos outros, porque elas passam
incessantemente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possível se fizeram e
continuam a fazer parte de uma mesma sociedade. (HALBWACS, 1990, p.22)

Os lugares de memória propiciam a relação intangível entre os homens
e os espaços materiais. No ensino de história esta relação entre memória e
espaço é de suma importância na tentativa esclarecer as versões do passado no
presente. Para Jacques Le Goff,
A memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas. (LE
GOFF, 1990, p.424).
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Neste sentido percebe-se o caráter flexível da memória, pois enquanto a
representamos como impressões e informações passadas, realiza-se escolhas do
que lembrar e o que esquecer.
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, ela está em
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente
de suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas revitalizações. (NORA, 1993, p. 09).

Para isso Le Goff (1990) alerta que a memória deve servir para libertar
os homens e não para escravizá-los. Neste intento as aulas de história, devem
estabelecer um diálogo entre memória e história, rompendo as fronteiras entre
estes dois campos e partindo do pressuposto, de que o espaço escolar se constitui como um lugar formador de possíveis memórias e identidades.
Para isso, “O passado deve ser interrogado a partir de questões que nos
inquietam no presente (caso contrário, estudá-lo fica sem sentido). Portanto, as aulas de História serão muito melhores se conseguirem estabelecer um
duplo compromisso: com o passado e o presente” (PINSKY; PINSKY, 2010,
p.23).
Para que possamos compreender de que forma se dá o processo do conhecimento histórico para a transposição didática em sala de aula e ver no turismo cultural um instrumento de ensino e aprendizagem para história local,
é de suma importância as análises de RÜSEN (2015)5, em relação à matriz
do pensamento histórico. Ele apresenta cinco fatores que compreendem o
processo de formação do pensamento histórico:
O pensamento histórico é disparado pelas carências de orientação. Em seguida, ele
transforma essas carências, no processo de sua satisfação mental, em perspectiva
acerca da experiência do passado – em uma perspectiva de interpretação. Nesta perspectiva são inseridos, então, metodicamente, conteúdos experienciais concretos. O
saber acerca do que aconteceu no passado, assim obtido, torna-se representação do
passado em forma historiográfica. (RÜSEN, 2015, p. 74)

Estes cinco caminhos cognitivos proposto por RÜSEN, nos leva ao saber histórico formatado a partir das divergências temporais, estas que devem
ser compreendidas e experenciadas6 na aprendizagem histórica. As diferenças
5 Ver outros estudos do autor já realizados que contribuem para o entendimento do saber histórico e consciência
histórica aplicados ao ensino de história.
6 O turismo neste estudo é visto como uma forma de perceber as diversas temporalidades materializadas e que
estão presentes em determinado espaço, e se ocorrer às ausências estas também poderão ser problematizadas, vale
ressaltar que o uso do turismo como instrumento que leva a experiência é pensado em conjunto com a utilização de
outros aportes como as fontes.
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temporais serão apreendidas a partir da carência de orientação onde o “conhecimento transforma as carências históricas de orientação em interesses do
conhecimento” (RÜSEN, 2015, p. 75).
Neste sentido o autor não nega a crítica ao distanciamento que o pensamento histórico científico especializado toma em relação às carências de
orientação e a vida prática. E neste ponto em que o turismo cultural e o ensino de história começam a estabelecer uma linha tênue, a medida que a carência de orientação começa a ser trabalhada e a partir de indagações instigando
os educandos e gerando expectativas.
Dentre os cinco fatores, a narratividade é de suma importância para perceber a projeção cognitiva que o educando tem em relação a determinado
conteúdo histórico7. Doravante lembra-se que a centralidade da narrativa
não se dá pela sua totalidade factual ou por um modelo interpretativo, mas
sim em poder relacionar passado, presente e futuro. A prática turística contribui neste caso para os educandos referenciarem o olhar para as representações
do passado no presente8. Portanto a narrativa só se torna histórica quando
relaciona presente, passado e futuro.
Neste intento, as narrativas só podem ser compreendidas (quando apropriadas pelos professores) e elaboradas (educandos), quando fazem sentido
para a orientação cultural “da vida humana prática” (RÜSEN, 2015, p. 81)
neste caso as narrativas9 só farão sentido se manterem uma relação intrínseca
com a vida prática e a partir da tomada de consciência como sujeito histórico
dos indivíduos, podendo se enxergar no processo histórico. A partir deste
breve recorte das contribuições teóricas de RÜSEN, e que tenta-se compreender o processo cognitivo que perpassa o ensino histórico, e propor a utilização
do turismo cultural como instrumento de ensino e aprendizagem da história
local.
Contudo, no mundo globalizado, é indispensável que seja possível buscar interações e sinergias entre as diferentes disciplinas, aproximando o conteúdo da prática, buscando novas formas educativas que possam ser desenvolvidas dentro e fora da escola, propiciando a aprendizagem e a sociabilização do
7 Neste caso a história local.
8 “‘História’, reconhecidamente, tem um duplo sentido. O conceito cobre tanto o acontecimento passado quanto
sua representação no presente.” (RÜSEN, 2015, p. 80)
9 No turismo se utiliza de narrativas, neste caso narrativas turísticas, que são compõe um discurso, que muitas
vezes está centrado no marketing e na construção da imagem do destino, onde se enaltece o destino e conta-se sua
história. Neste sentido também pode ser trabalhada e problematizada no ensino de história local e quiçá servir como
uma prática pedagógica, onde a análise da narrativa turística poderia ser analisada e problematizada em sala e a construção de uma nova narrativa sobre sua cidade.
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conteúdo. Para isso é de relevância tentar compreender como os professores
transformam o conteúdo cientifico para uma linguagem para o público escolar? Que práticas pedagógicas utilizam? De que maneira se “reinventam”?
TURISMO CULTURAL ALGUMAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS.
O turismo é considerado um fenômeno que envolve o deslocamento
para um determinado destino e a permanência no mesmo o que implica uma
série de contatos sociais. Neste movimento, uma série de atores sociais fazem parte deste processo, os turistas, a comunidade receptora/local, o poder
público e as empresas turísticas. Marco Aurélio Ávila (2009) destaca que, o
fenômeno turístico é:
[...] complexo, com múltiplas facetas que envolvem aspectos econômicos, socioculturais e ambientais, sendo uma atividade capaz de oportunizar conhecimento, sensibilidade, percepção social, contato com pessoas e várias culturas e que paradoxalmente,
possui alto potencial em impactar negativamente sobre as comunidades anfitriãs. (AVILA, 2009, p.19)

Mario Carlos Beni (2003) apresenta a dificuldade de se conceituar turismo tendo em vista os mais diversos aspectos da atividade, para o autor turismo pode ser conceituado como,
[...] um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar, onde, como e a
que preço. Nesse processo intervêm inúmeros fatores de realização pessoal e social, de
natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica que ditam a escolha
dos destinos, a permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como o
objetivo da viagem em si para a fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos
de sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial histórico-humanístico, profissional, e de expansão de negócios. (BENI, 2003, p.37)

Pode-se constatar que nesta conceituação de turismo, a pesar da dificuldade de conceituação apresentada, salienta-se mais as necessidades do turista, e a formação de um sistema turístico em torno dos deslocamentos, e das
motivações dos turistas, o autor apresenta uma visão sistêmica do turismo10.
10 Oscar DE La Torre, lembra que, “[...] algunas de lãs definiciones resultan parciales, puesto que al analizar el fenômeno turistico lo hacem desde um enfoque limitado, ya sea desde um punto de vista exclusivamente internacional,
como um simple movimento migratório; o como uma sucesión de actos de comercio, como uma fria transacción
econômica; e imponen em algunos casos ciertas condiciones, no solo em cuanto AL tiempo de permanecia sino também em outros importantes aspectos, sin considerar que , por ser esta uma actividad sumamente amplia, dificilmente
se la puede circunscribir. (DE LA TORRE, 1992, p. 18)
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Reinaldo Dias (2008) apresenta o seu ponto de vista social do fenômeno turístico,
[...] o turismo tem importante papel socializador, pois permite o encontro entre pessoas
de diferentes culturas; favorece a sociabilidade das pessoas que se encontram nas
viagens numa condição psicológica altamente favorável a novos contatos sociais; contribui para o entendimento entre populações de diferentes regiões num mesmo país;
incentiva a adoção de novos valores que, gradativamente, vão tornando-se universais;
diminui as distâncias étnicas, permitindo maior conhecimento dos outros e de seus
costumes. (DIAS, 2006, p.30).

Atualmente, a atividade turística, se segmenta de acordo com os fatores
motivacionais e potencialidades do mercado. O segmento conhecido por Turismo Cultural é tão complexo de definir quanto o fenômeno turismo, pois,
está presente “em toda prática turística que envolva a apreciação ou a vivência
de qualquer tipo de manifestação cultural, seja tangível, seja intangível, mesmo que esta não seja a atividade principal praticada pelo viajante no destino”
(DIAS, 2006, p. 40).
Pode-se considerar então que nas mais diversas segmentações que o sistema turístico abrange, o turismo cultural está presente. Para Beni (2003)
turismo cultural,
Refere-se à afluência de turistas a núcleos receptores que oferecem como produto essencial o legado histórico do homem em distintas épocas, representando a partir do
patrimônio e do acervo cultural, encontrado nas ruínas, nos monumentos, nos museus
e nas obras de arte. (BENI, 2003, p.431)

Esta segmentação da atividade turística consome de certa forma o patrimônio histórico e os bens culturais de determinado país, região, cidade e de
uma comunidade. Para MENESES (2006), a atividade turística assim permanece por muito tempo, e hoje, a despeito de uma setorização maior e mais
ampliada, o atrativo artístico-histórico-cultural é, ainda substrato essencial do
setor turístico.
Deste modo percebe-se quanto são importantes para o turismo os bens
culturais, legados e patrimônios históricos. Desta forma é necessária a conservação destes, além disso, as práticas turísticas devem estar voltadas para
a valorização e preservação das culturas.11 Levando em conta o fator educa11 PAIVA contribui para a desconstrução do turismo visto somente como uma “indústria sem chaminés” e evidencia um novo sentido as definições turismo: O turismo pode extrapolar as perspectivas econômicas e técnicas,
estas prevalecentes, incorporando uma visão mais crítica, incluindo o respeito ás populações nativas das regiões que
possuam vocação turística, convertendo-se num meio de integração, renovação, convívio e porque não dizer num
mecanismo de transformação da sociedade. O turismo passaria então a ter um caráter educativo, além de incorporar
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cional que o fenômeno turístico tem intrinsecamente, o turismo de cunho
cultural, assume, ou tem que assumir este caráter educacional, não só em
relação aos turistas, mas principalmente para a população local. Pois muitas
vezes a própria comunidade desconhece seus bens culturais, suas raízes e suas
tradições.12
Neste sentido deve-se levar em conta o olhar da comunidade local para
seus bens culturais, que muitas vezes acabam sendo distorcidos. Tem-se então a importância da Educação Patrimonial ser trabalhada nas escolas e que
também pode ser trabalhada por meio do turismo cultural. Permitindo que a
comunidade local antes dos turistas conheça, compreenda, valorize e sirva de
guardiã de seu patrimônio cultural, Wenceslau e Oliveira afirmam que,
Para isso, são necessários pesados investimentos em Educação Patrimonial, com políticas públicas sérias que viabilizem a inserção dessa proposta nos currículos das
escolas de ensino fundamental e médio e também programas pedagógicos, em que
todos os níveis sociais e econômicos da população possam discutir aprender, valorizar
e preservar o patrimônio, levando-os a um processo ativo do conhecimento. Apenas
após essas medidas de “alfabetização cultural” é que a comunidade passará a valorizar
e preservar seu patrimônio. (WENCESLAU; OLIVEIRA, 2007, p.24)

Acredita-se que ao utilizar o turismo cultural como instrumento pedagógico, é possível desenvolver no aluno a compreensão de seu patrimônio cultural com vistas à democratização cultural. No caso do Brasil, a preservação do
patrimônio cultural, sempre esteve muito ligada às classes dominantes. Pedro
Paulo Funari e Raquel dos Santos Funari lembram que,
O resultado de uma sociedade baseada na escravidão é que, desde o início, houve
sempre dois grupos de pessoas no país: os poderosos, com sua cultura material esplendorosa, cuja memória e monumentos são dignos de reverencia e preservação, e
os vestígios esquálidos dos subalternos, dignos de desdém e desprezo. (FUNARI; FUNARI, 2007, p.16)

Portanto as memórias dos “dominados” eventualmente são lembradas
nos materiais didáticos e no currículo escolar, e na atividade turística, principalmente o turismo de massa. Observa-se que a memória coletiva é um importante meio para a formação, compreensão cognitiva e afetiva da identidade cultural nos alunos. Permitindo associar o conhecimento prévio do aluno
as vantagens econômicas. (PAIVA, 1995, p. 16)
12 Neste sentido que neste estudo quando se fala em turista considera-se a polução local turista, ou seja, turista
residente.
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com o saber histórico. Assim sendo a relação entre a memória e o patrimônio,
os lugares de memórias. Pierre Nora apresenta que “Há locais de memória
porque não há mais meios de memória” (NORA, 1993: p. 07). Estes espaços
entre suas dialéticas, representam um elo do passado com o presente. Tendo
em vista a compreensão dos valores dados a determinados bens culturais.
O valor simbólico que atribuímos aos objetos ou artefatos é decorrente da importância
que lhes atribui a memória coletiva. E é esta memória que nos impele a desvendar seu
significado histórico-social, refazendo o passado em relação ao presente, e a inventar
o patrimônio dentro dos limites possíveis, estabelecidos pelo conhecimento. (CAMARGO, 2002, p.31).

Sabe-se que o turismo cada vez mais valoriza as tradições, o modo de
viver tradicional. “Alguns lugares improváveis tornaram-se centros de atração
turística, baseados na tradição” (URRY, 2001: p.144). Criam-se grandes centros de tradições, que são de uma significativa atratividade, mas que tradições
são estas? São as tradições que as comunidades continuam a viver em seu
presente? Elas representam a história e realidade das populações locais? Estas
são problemáticas que surgem, e podem ser abordadas nas aulas de história,
instigando os alunos a uma visão crítica sobre seu universo.
Pois se sabe que em alguns casos espaços citadinos acabam perdendo vínculos com o passado e se distanciando da identidade cultural da população,
ou se modificando, o que é um processo normal, para tanto:
Algumas cidades, assim como alguns bairros, resistem a isso, ajudados por sua dimensão, sua morfologia, suas atividades, pela força de suas tradições, pela simples
riqueza que possuem ou pela sabedoria de suas autoridades. Outras começam a se
assemelhar tanto entre si que os turistas e empresas multinacionais nelas se sentem
em casa. (CHOAY, 2006, p.227).

Desta forma, é de relevância que se trabalhe com a memória coletiva
dos indivíduos, para que certos acontecimentos do passado façam sentido
no presente. Nesta perspectiva o turismo aparece como um instrumento que
permite associar estas problemáticas ao sair do espaço escolar. Como afirma
Bonfim (2010), ao relacionar o turismo com a educação, o turismo pedagógico aparece no ensino como uma proposta interdisciplinar:
Vale destacar que o objetivo maior quando se realiza a atividade de turismo pedagógico
não é o lazer simplesmente, mesmo que em alguns momentos sejam desenvolvidas
ações compreendidas como de lazer. É a possibilidade de promover o desenvolvimento
social, crítico e educativo que se justifica a utilização do turismo, enquanto atividade
de lazer que serve ao ensino. Portanto, percebe-se uma nova concepção da atividade,
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uma vez que o espaço turístico se transforma em um espaço de educação extraclasse,
contribuindo para auxiliar o processo de aprendizagem com uma nova prática pedagógica. (BOMFIM, 2010, p.123)

Neste intento, o turismo visto como prática para o ensino de história
vem para colaborar no que tange a compreensão do que foi aprendido em sala
a partir da vivência em espaços extra-classe, neste momento o espaço turístico se transforma em uma extensão da sala de aula.13 Procurando estabelecer
vínculos com passado trazendo estes valores para o presente. Buscam-se novas
práticas pedagógicas, para a fruição do ensino e aprendizagem prazerosa entre
professores e alunos.
“Afinal, se o professor é o elemento que estabelece a intermediação entre patrimônio cultural da humanidade e a cultura do educando é necessário que ele conheça, da melhor forma possível, tanto um quanto outro”
(PINSKY;PINSKY, 2010, p. 23).
É evidente que o professor deve se preparar, e ter em vista que está diante
de um grande público onde deve transmitir o conteúdo de forma que estes sejam compreendidos e associados às mais diversas realidades existentes em uma
sala de aula. O docente “Ao ensinar uma disciplina, ele não está ensinando
somente determinados conteúdos, mas está ensinando modos de ser e estar no
mundo, atitudes em relação à realidade e à convivência social” (VERDUM,
2013: p. 95). O professor neste sentido deve estar ciente do seu papel disseminador de conhecimentos e de sua responsabilidade social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do possível diálogo teórico entre o turismo cultural e o ensino
de histórica local pode-se perceber que os elementos que tentou-se trazer a
tona para o ensino de história se inter-relacionam. Neste sentido assim como
os historiadores contribuem para a produção dos turismólogos, os resultados
destes esforços podem ser aplicados ao ensino de história local.
Nesta linha de confluências que se estabeleceu brevemente entre o turismo cultural e o ensino de história, salienta-se que a memória coletiva e
identidade são elementos que aparecem durante este estudo, é conveniente
13 Tendo em vista que a: “História é uma conexão temporal, plena de eventos, entre passado e presente (com
uma projeção para o futuro), que, por sua representação sob forma de narrativa, possui sentido e significado para a
orientação da vida prática atual.” (RÜSEN, 2015, p. 52) O turismo cultural pode jogar luz sobre objetos históricos,
a exemplo monumentos, que representam materializados diversas temporalidades no presente.
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destacar que tanto no ensino de história estes temas são trabalhados como
para atividade turística. Então se forem trabalhados em conjunto, turismo e
ensino, a sensibilização turística pode aparecer em consonância contribuindo
para aguçar o olhar crítico do educando para o turismo e se sentido sujeito
participante de ambos os processos.
Pode-se concluir que o turismo cultural no seu caráter mais amplo como
segmentação turística ao evidenciar o patrimônio cultural e histórico como
seu principal produto já exerce um papel fundamental para a educação, pois,
quando um turista se desloca para certo destino a fim de conhecer suas histórias e memórias ele está aprendendo sobre determinado contexto histórico,
ou não. Deve-se estar atento que nem todos os atrativos são a verdadeira realidade, muitos acabam sendo transformados em simulacros para turista ver.
Neste intento percebe-se que o turismo cultural pode servir como instrumento facilitador de ensino, por uma história mais prazerosa e lúdica nas
escolas. O turismo cultural, neste trabalho é visto como forma de contextualizar o conteúdo, que permite ao aluno criar seu próprio discurso acerca
dos patrimônios culturais que são elementos da história da cidade, além de
valorizar o patrimônio cultural local.
O turismo cultural auxilia na percepção e a aguça o olhar crítico dos alunos contribuindo para o ensino não só da história local, mas para a valorização
e preservação dos bens culturais, as questões relacionadas como a educação
ambiental e patrimonial, geografia e artes também podem ser desenvolvidas
e discutidas.
Abordar o turismo sob a óptica cultural é tarefa que vai além da preocupação em se
efetivar o seu entendimento, mas também de dialogar com outras áreas tradicionais do
conhecimento, como a História, Geografia, Artes, Ciências, Biologia e outras, ampliando a percepção de mundo dos educandos e oferecendo novos conhecimentos a serem
agregados em sua formação básica. (FONSECA FILHO, 2007, p. 07)

A introdução do turismo cultural como prática pedagógica, nas escolas é
uma via de mão dupla visto que é de relevância tanto para auxiliar os docentes
na busca de novas práticas educacionais como também para o turismo. Aí
está a importância de se trabalhar o turismo cultural nas escolas para que a
comunidade esteja consciente do seu papel de sujeito histórico dentro deste
processo. Pois, “O passado fornece elementos para compreendermos o presente” (BOSCHI, 2007, p.10).
É neste sentido que se vê no turismo cultural a potencialidade de ser um
instrumento de ensino e aprendizagem para o ensino de história local e possi222
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bilitando a comunicação dos conhecimentos com outras disciplinas.
As contribuições de RÜSEN para a compreensão do processo sistemático
do conhecimento histórico é de suma relevância para o estudo sendo norteador. É neste viés que se sente a necessidade a partir desta reflexão teórica, para
em pesquisas futuras, tentar-se investigar e dar voz aos professores, a como se
enxergam como professores e suas práticas, para, além disso, como exercem o
papel de professor e ao mesmo tempo de pesquisadores tendo em vista que a
história, as práticas e os alunos estão sempre sendo “reinventados”.
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