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Palavras do autor
Seja bem-vindo!

Nesta fase do seu curso você já deve ter refletido sobre o quanto 
a interpretação do passado está em constante reformulação. As 
mudanças ocorridas no presente geram novas perspectivas e 
perguntas, fazendo com que a humanidade lance sempre novos 
olhares para o passado. Dessa maneira, sempre vale a pena lembrar 
que o lugar onde nos encontramos hoje, no espaço e no tempo, 
bem como as memórias e identidades das quais dispomos são 
resultados de constantes transformações, embates e disputas sociais, 
econômicas e políticas ao longo da história.

Pensar o lugar ocupado pela educação no Brasil é meditar sobre 
o caminho trilhado pelas gerações anteriores direta ou indiretamente 
atuantes nesse campo e, ao mesmo tempo, refletir sobre o lugar 
social, cultural e político que ocupamos hoje como educadoras 
e educadores. Particularmente o ensino de História é campo de 
evidentes disputas políticas conforme os projetos governamentais 
vigentes. O projeto político e a importância conferida pelo Estado 
ao ensino de História, ao longo do tempo, podem ser flagrados por 
meio da análise da institucionalização de currículos e programas de 
História para a educação básica. Os documentos curriculares são 
reveladores de objetivos, posições políticas, questões teóricas que 
delineiam não apenas o papel da História como disciplina escolar, 
mas também estratégias de construção do conhecimento histórico 
escolar e nacional.

No que diz respeito ao ensino de História na educação básica 
brasileira é importante ter em mente que ele é resultado de intenso 
debate, lutas políticas e teóricas no contexto de resistências à 
política educacional da ditadura civil-militar brasileira (1964-1984). O 
resultado que temos hoje é fruto desse processo histórico de luta 
pela democratização, valorização da História e de seus profissionais 
enquanto formadoras e formadores sociais. No entanto, o fim do 
período ditatorial não significa a inexistência de novas e velhas 
adversidades a serem enfrentadas no cotidiano do ensino de História.

A disciplina Metodologia do Ensino de História visa oferecer, por 
um lado, subsídios para que você possa estabelecer seu espaço 
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nesse campo, pensando o lugar do ensino e de seus agentes 
profissionais do ponto de vista social e político. Por outro lado, deve 
oferecer ferramentas para que você possa estabelecer estratégias 
pedagógicas para aliar sua perspectiva crítica sobre o conhecimento 
histórico adquirido em curso às pesquisas historiográficas e ao ensino 
em variados cenários, voltado para pessoas de diferentes idades e 
processos de aprendizagem.

A disciplina é composta por quatro unidades de ensino. 
Na primeira delas, você vai se familiarizar com as “Referências 
Curriculares para o Ensino de História” atualmente vigentes no 
Brasil. Em seguida, na unidade “Ensino de História, temporalidade 
e inovações metodológicas”, serão discutidos alguns conceitos 
básicos de pensamento histórico, bem como estratégias e materiais 
auxiliares da prática de ensino. Na terceira unidade, intitulada “Ensino 
de História através das fontes documentais”, você poderá desenvolver 
instrumentos para trabalhar o ensino de História usando como recurso 
documentos históricos associados ao cotidiano dos alunos. Por fim, 
em “Ensino de História e sociedade”, você refletirá sobre o ensino 
de História para além dos limites escolares, pelo qual patrimônio 
histórico, museus, arquivos, cidade e movimentos sociais serão os 
eixos principais dessa abordagem.

Vale lembrar que sua formação como profissional de ensino da 
disciplina História é um caminho a ser trilhado por você mesmo, 
aliando sua experiência, perspectiva crítica sobre o conhecimento 
histórico e as estratégias de ensino observando os mais diversos 
contextos. Por isso é fundamental que você faça correlações entre 
o curso e seu arcabouço teórico, buscando sempre sua autonomia 
de formação.
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Unidade 1

Referências curriculares para 
o ensino de História

Nesta primeira unidade, você vai se familiarizar com as 
diretrizes que regem o ensino de História no Brasil. Ela conduzirá 
seus estudos pelos conceitos e conteúdos contidos no campo 
curricular nacional que orienta as ações educativas do ensino 
obrigatório. A ideia é que você possa se localizar no campo 
profissional que trilhará daqui em diante, conhecendo o repertório 
de metodologias e conteúdos a serem desenvolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem de História para o ensino fundamental, 
médio e educação de jovens e adultos, em conformidade com as 
normas nacionais que regulam o ensino. 

Para isso, vamos percorrer um caminho composto por três 
eixos: nas primeiras duas seções, vamos discutir, respectivamente, 
os Parâmetros Curriculares Nacionais para ensino fundamental e 
ensino médio. Na seção seguinte, serão abordadas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana.

O mais importante é que você possa desenvolver suas próprias 
competências docentes. O domínio das referências curriculares 
nacionais poderá nortear o repertório a ser desenvolvido em 
cada contexto de aprendizagem, mas caberá a você encontrar o 
caminho para selecionar as diferentes metodologias para o ensino 
de História e transpor didaticamente a produção historiográfica 
da qual dispomos, avaliando, para cada nível de ensino, a melhor 
abordagem para cada tema.

Sabemos que é impossível estudar a História de todos os 
tempos e sociedades. Por isso, nesse campo, sempre haverá 

Convite ao estudo
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a necessidade de realizar escolhas. Os critérios de seleção e 
organização do conteúdo a ser trabalhado em determinado 
contexto educativo são determinados pelas diretrizes nacionais, 
estaduais e municipais, bem como pela própria escola por meio 
das decisões do conselho pedagógico e da cultura escolar. Mas, 
para além de todas essas referências, é importante perceber o 
nível de influência que o próprio professor tem na escolha daquilo 
que será abordado e de que maneira poderá fazê-lo. Esse é, 
precisamente, o ponto central desta primeira unidade. Esperamos 
que ao fim dessas primeiras horas da disciplina você reflita não 
apenas sobre as diversas referências que vigoram atualmente 
no sistema educacional brasileiro, mas principalmente sobre 
a importância de suas escolhas a respeito do conteúdo e da 
metodologia no processo de ensino e aprendizagem em História, 
observando os contextos locais e considerando as exigências dos 
parâmetros curriculares.

Ao fim desta disciplina, você terá que elaborar seu próprio 
plano de ensino, composto por conteúdos, habilidades, 
estratégias metodológicas, formas de avaliação e projetos a serem 
desenvolvidos em uma etapa de uma modalidade de educação 
de sua escolha, como os dois semestres do 7º ano do ensino 
fundamental ou a 1ª série do ensino médio, por exemplo. Cada 
seção desta disciplina vai guiá-lo para que você possa seguir 
passo a passo esse objetivo. Assim, fique ligado aos passos e 
elementos indicados a cada nova seção, pois todos eles devem 
ser incorporados em seu plano de ensino. 

Esse planejamento deve estar em conformidade com as 
diretrizes para o ensino brasileiro, por isso é exatamente desse 
ponto que vamos partir: os Parâmetros Curriculares Nacionais, pois 
esse é o documento que oferece as indicações para a elaboração 
dos planos de ensino em todo o território nacional e deve ser 
avaliado pelo professor levando em consideração o contexto 
específico do local e o público para o qual vai lecionar. Ele deve 
envolver eixos temáticos indicados para o ensino fundamental, 
médio ou educação de jovens e adultos, construído com base na 
transversalidade, na interdisciplinaridade e na avaliação formativa.
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Seção 1.1
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental

Como você já sabe, esta disciplina tem como objetivo oferecer 
subsídios para que você possa, ao final dela, elaborar seu próprio plano 
de ensino, a ser desenvolvido em uma etapa de uma modalidade 
da educação básica, ou seja, alguma série, ciclo ou ano do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação de jovens e adultos. Para 
fazer esse planejamento, você necessita estar familiarizado com, 
entre outras coisas, as Diretrizes Nacionais para o Ensino de História.

O primeiro passo será estudar os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), documentos que têm por objetivo oferecer as 
indicações para o ensino básico nacional. Nesta primeira seção, 
vamos abordar os Parâmetros Curriculares Nacionais para educação 
de História no ensino fundamental. A ideia é que você se familiarize 
com as propostas teóricas e metodológicas desse documento e 
exercite a reflexão sobre como transpor suas diretrizes para a sala 
de aula, especialmente no que se refere ao trabalho com “eixos 
temáticos”.

Esse não deve ser um exercício apenas para angariar conhecimento 
ou dominar os conteúdos propostos. Como é previsto pelos próprios 
PCNs, é tarefa do professor selecionar temáticas, abordagens e 
metodologias adequadas a cada realidade, levando em consideração 
especificidades locais no tempo, espaço, realidade social, política 
e econômica de cada grupo com o qual se está trabalhando, mas, 
para isso, é necessário que você consiga estabelecer uma perspectiva 
crítica do currículo. 

O primeiro desafio proposto por esta disciplina é que você 
pense em como articular os eixos temáticos e as diretrizes teóricas 
previstas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais com a realidade do 
grupo com o qual atuará. Uma vez que seu plano de ensino precisa 
conter conteúdos, habilidades, estratégias metodológicas, formas 
de avaliação e projetos a serem desenvolvidos no período de dois 
semestres, é necessário que você fique ligado às competências e 
habilidades que necessitam ser desenvolvidas nessa modalidade de 
ensino, conforme os PCNs, e também que se familiarize com os 

Diálogo aberto 



U1 - Referências curriculares para o ensino de História10

objetos de aprendizagem indicados para essa etapa de ensino.

Uma vez que os eixos temáticos propostos pelos PCNs indicam 
a necessidade do desenvolvimento dos conteúdos de maneira 
interdisciplinar, também precisaremos situar a História no ensino 
fundamental como campo específico, mas em constante diálogo 
com as demais disciplinas. Já que o plano de ensino sempre deve 
levar em consideração o contexto específico com o qual se está 
lidando, trabalhe com a ideia de que seu plano precisa ser pensado 
para um grupo específico, com realidade, vivências, experiências 
específicas que lhe sejam familiares. Você saberia por onde começar?

Não pode faltar

Para pensar e se posicionar diante do ensino de História praticado, 
é necessário que você, como educador, tenha clareza da importância 
desse campo de conhecimento na formação da criança, do jovem ou 
adulto. Nesse sentido, é importante ter em mente a história recente 
do ensino brasileiro. 

Desde 1971, durante a ditadura militar brasileira (1964-1985), 
foram instituídos os Estudos Sociais, recurso que esvaziou, diluiu 
e despolitizou os conteúdos de História e Geografia, valorizando 
conteúdos e abordagens nacionalistas e ufanistas destinados a 
tentar justificar e legitimar o governo militar. A ênfase no estudo de 
conceitos gerais levou a um esvaziamento da dimensão histórica do 
ensino, fazendo com que conceitos temporalmente e espacialmente 
localizados, como trabalho e sociedade, se tornassem categorias 
abstratas e universalizantes. O desenvolvimento da noção de tempo 
histórico era limitado à organização do tempo cronológico. “A linha 
do tempo, amarrada a uma visão linear, foi sistematicamente utilizada 
como referência para organizar progressivamente os acontecimentos 
e os períodos históricos” (BRASIL, 1998a, p. 26).

Essa perspectiva marcou o ensino de História no Brasil e ainda 
é muito presente nas escolas. Ela carrega diversos problemas, uma 
vez que trabalha com uma ideia de linearidade e, às vezes, até 
mesmo um positivismo na forma de pensar as culturas e sociedades 
ao longo do tempo. Outra crítica a esse modelo é que ele coloca 
o processo histórico em uma linearidade que acaba atrapalhando o 
desenvolvimento de associações e correlações mais livres por parte 
dos alunos, comprometendo seu desenvolvimento crítico sobre a 
história.
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Vocabulário

Positivismo: o pensamento positivista desenvolvido no século XIX foi 
marcado por autores que acreditavam na ideia de “progresso”, um norte 
a ser alcançado por meio da ordem. Uma de suas características mais 
marcantes é a defesa de uma suposta “neutralidade científica”. Essas 
são formulações teóricas que influenciaram enormemente a forma 
de pensar o processo histórico e a própria organização do sistema 
público de educação e o ensino de História. Convencionou-se chamar 
de “tradicional” o ensino de História que segue essas orientações de 
currículos escolares de caráter cientificista, em destaque no século 
XIX, mas que ainda têm influência no cotidiano escolar (FAUSTINO; 
GASPARIN, 2001).

No decorrer das décadas de 1970 e 1980, as lutas profissionais 
da educação reivindicaram a volta da História e da Geografia aos 
currículos escolares. Durante o processo de redemocratização, os 
conhecimentos escolares passaram a ser questionados e redefinidos 
por reformas curriculares em âmbitos estaduais e municipais. A 
atuação das novas gerações de alunos também foi determinante 
para a reformulação do currículo. No diálogo entre pesquisadores e 
docentes do ensino básico, foi intensificado o debate entre as diversas 
tendências historiográficas.

Os historiadores voltaram-se para novas problemáticas e 
temáticas de estudo, sensibilizados por questões ligadas 
à história social, cultural e do cotidiano, sugerindo 
possibilidades de rever, no ensino fundamental, o 
formalismo das abordagens históricas sustentadas 
nos eventos políticos e administrativos dos estados ou 
exclusivamente nas análises econômicas estruturais. A 
apresentação do processo histórico num eixo espaço-
temporal eurocêntrico, seguindo um processo evolutivo, 
sequencial e homogêneo, foi denunciada como produto 
pronto e acabado, redutor da capacidade de o aluno se 
sentir na condição de sujeito comum, parte integrante 
e agente da História, e restritivo ao discernimento da 
diferença entre o conhecimento histórico produzido por 
estudiosos e as ações dos homens realizadas no passado. 
Introduziu-se, na mesma época, a preocupação em 
desenvolver nos estudantes domínios procedimentais 
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Durante a década de 1980, diversos professores denunciaram 
a impossibilidade de conhecer e transmitir todo o conhecimento 
da humanidade em todos os tempos. A divisão do conteúdo entre 
História Geral e História do Brasil também foi criticada. Em razão 
disso, foram propostas abordagens que pudessem intercalar esses 
processos conforme o tempo. A denúncia do caráter eurocêntrico 
do ensino prevalecente até então surgiu mais fortemente em estudos 
pela óptica dos povos da América. Foi também nesse momento que 
surgiram as primeiras propostas de organização do conteúdo do 
ensino de História por temas, e dos currículos por eixos temáticos. 
Paralelamente surgiram estudos no âmbito dos processos de 
ensino e aprendizagem, nos quais os alunos passaram a ser vistos 
como sujeitos ativos do processo de construção do conhecimento. 
Além disso, os métodos tradicionais de ensino, fundamentados na 
memorização e reprodução, passaram a ser criticados com maior 
ênfase. Esse movimento formado por diversas frentes trabalhou e foi 
vitorioso na aprovação de medidas para estabelecer novos contornos 
para o ensino brasileiro de História e todas as demais disciplinas.

Conforme previsto pela Constituição de 1988, nos anos 1990 
foram produzidos os Parâmetros Curriculares Nacionais, documento 
que buscou romper com algumas limitações da chamada “História 
Tradicional”, pautada em “grandes feitos”, “grandes personagens” 
e eventos, organizada, sobretudo, em uma linha cronológica. 
Constituem um referencial de qualidade para o ensino em todo o 
Brasil. A proposta elaborada na segunda metade da década de 1990 
ocorreu em cumprimento à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional de 1996. Seu objetivo é garantir a organização do sistema 
educacional no país a fim de assegurar a construção da cidadania, 
tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos 
entre os cidadãos, com base nos princípios democráticos. De acordo 
com o próprio documento, essa proposta nacional deve ser realizada 
respeitando as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e 
políticas que atravessam nossa sociedade.

Assim, o conjunto desses referenciais não forma um currículo 
homogêneo e impositivo, mas, sim, propostas flexíveis a serem 

de pesquisa histórica no espaço escolar e atitudes 
intelectuais de desmistificação das ideologias, da 
sociedade de consumo e dos meios de comunicação de 
massa. (BRASIL, 1998a, p. 27)
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incorporadas nas decisões regionais e locais sobre currículos. Seu 
conteúdo foi pensado de maneira aberta para que pudesse ser 
adequado caso a caso, conforme as realidades socioculturais das 
diferentes regiões do país e respeitando a autonomia pedagógica dos 
professores e das equipes pedagógicas.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a escolha do 
conteúdo a ser empregado no desenvolvimento da disciplina História no 
Ensino Fundamental deve levar em consideração três grandes intenções: 
o aporte para a formação intelectual e cultural dos estudantes; o 
favorecimento do conhecimento de várias sociedades historicamente 
construídas; e a promoção da compreensão de que as histórias 
individuais e coletivas se integram e fazem parte da História.

A escolha da metodologia, por sua vez, deve ser feita levando em 
consideração a centralidade do desenvolvimento de autonomia na 
busca do conhecimento histórico por parte do aluno na formação de 
um pensamento crítico a respeito do processo histórico.

No que tange ao ensino de História, a preocupação central dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais é oferecer aos alunos condições 
para dimensionar a si mesmos e a outros indivíduos e grupos em 
temporalidades históricas. É fundamental que os alunos possam 
se sentir sensibilizados a fazer associações entre os estudos de 
acontecimentos, as conceituações históricas e a reflexão sobre 
problemas atuais e cotidianos. É necessário que os educandos 
compreendam que as questões contemporâneas não podem ser 
explicadas apenas a partir de acontecimentos restritos ao presente, 
mas exigem questionamentos do passado.

Essas associações constituem o próprio cerne do desenvolvimento 
de uma perspectiva crítica sobre o processo histórico, mas só 
podem ser alcançadas por meio de um método de ensino que 
capacite e incentive os educandos a terem autonomia na busca 
de fontes de informação sobre cada tema pertinente ao processo 
de aprendizagem. O esperado é que eles possam estabelecer 
relações entre os conteúdos e conceitos trabalhados na disciplina 
com o arcabouço que eles trazem consigo através de suas próprias 
experiências. Também é indispensável que os alunos aprendam a 
perceber transformações, permanências, semelhanças e diferenças 
ao longo do tempo. O reconhecimento da autoria nas obras e a 
distinção de diferentes versões históricas é essencial para que eles 

Assimile
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se tornem autônomos na busca do conhecimento histórico. Nesse 
sentido, é razoável que o professor estimule os alunos a construírem 
hipóteses para as relações entre os acontecimentos e os sujeitos 
históricos, desenvolvendo seu senso crítico diante dos conteúdos e 
conceitos apreendidos e de sua própria experiência. 

Os PCNs também chamam a atenção para alguns interesses e 
valores a serem desenvolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 
É importante que os alunos desenvolvam interesse pela História e pela 
pesquisa de diferentes fontes, adquiram iniciativa para realizar estudos 
e pesquisas, valorizem a diversidade cultural e formem critérios éticos 
de respeito ao outro e à diferença. Alinhados aos novos debates 
historiográficos, os Parâmetros Curriculares Nacionais apostaram em 
conteúdos organizados por “eixos temáticos”, temas disparadores 
que são desdobrados em subtemas que orientam estudos 
interdisciplinares e a construção de relações entre acontecimentos e 
contextos históricos no tempo.

O ensino fundamental está dividido em dois ciclos educativos, 
conforme objetivos e conteúdos a serem cumpridos. Cada ciclo 
é composto por dois anos, sendo o terceiro ciclo correspondente 
ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental e o quarto ciclo 
composto pelo oitavo e nono ano dessa modalidade educacional. 
Ao fim do terceiro ciclo, espera-se que alunos conheçam realidades 
históricas singulares, distinguindo suas diferenças e identificando suas 
convivências. Além disso, espera-se que sejam capazes de caracterizar 
e diferenciar relações sociais de cultura e trabalho nas diversas 
realidades históricas, refletir sobre as transformações tecnológicas 
e suas influências nos modos de vida e nas relações de trabalho, 
localizar acontecimentos no tempo, além, é claro, de utilizar fontes 
históricas nas pesquisas e desenvolver autonomia na realização de 
trabalhos individuais e coletivos, como citado anteriormente. Quanto 
ao conteúdo, os PCNs propõem como eixo temático a “História das 
relações sociais, da cultura e do trabalho”, que se desdobra em dois 
subtemas: “As relações sociais e a natureza” e “As relações de trabalho” 
(BRASIL, 1998a).

Já para o quarto ciclo, espera-se que os alunos desenvolvam 
as habilidades de utilizar conceitos para explicar relações sociais, 
econômicas e políticas, reconhecer formas de poder entre “inter 
e intragrupos sociais”, identificar as lutas sociais e revoluções ao 
longo da história, conhecer as principais características dos Estados 
Nacionais em termos de dinâmicas e processos de formação. Além 
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disso, é importante que os alunos saibam debater ideias e expressá-
las por escrito e por outras formas de comunicação. Quanto ao 
conteúdo, é proposto o eixo temático “História das representações e 
das relações de poder”, que se desdobra em dois subtemas: “Nações, 
povos, lutas, guerras e revoluções” e “Cidadania e cultura no mundo 
contemporâneo” (BRASIL, 1998a).

Um aspecto importante levantado pelo documento é que esses 
conteúdos precisam estar articulados com os temas transversais, 
privilegiando:

Pesquise mais

O conteúdo abordado nesta seção indica apenas em linhas gerais as 
referências nacionais para o ensino de História. É essencial que você 
leia os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 
História a fim de se inteirar sobre as diretrizes. 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: história. Brasília: MEC / SEF, 1998.

- As relações de trabalho existentes entre os indivíduos e 
as classes, envolvendo a produção de bens, o consumo, 
as desigualdades sociais, as transformações das técnicas 
e das tecnologias e a apropriação ou a expropriação dos 
meios de produção pelos trabalhadores;
- As diferenças culturais, étnicas, etárias, religiosas, de 
costume, gênero e poder econômico, na perspectiva 
do fortalecimento de laços de identidade e reflexão 
crítica sobre as consequências históricas das atitudes de 
discriminação e segregação;
- As lutas e as conquistas políticas travadas por indivíduos, 
classes e movimentos sociais;
- A relação entre o homem e a natureza, nas 
dimensões culturais e materiais, individuais e coletivas, 
contemporâneas e históricas, envolvendo a construção de 
paisagens e o discernimento das formas de manipulação, 
uso e preservação da fauna, flora e recursos naturais;
- Reflexões históricas sobre saúde, higiene, vida e morte, 
doenças endêmicas e epidêmicas e as drogas; 
- As imagens, representações e valores em relação ao 
corpo, à sexualidade, aos cuidados e embelezamento do 
indivíduo, aos tabus coletivos, à organização familiar, à 
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educação sexual e à distribuição de papéis entre homens, 
mulheres, crianças e velhos nas diferentes sociedades 
historicamente constituídas;
- Os acordos ou desacordos que favorecem ou 
desfavorecem convivências humanas mais igualitárias e 
pacíficas e que podem auxiliar no respeito à paz, à vida 
e à concepção e prática da alteridade (BRASIL, 1998a, p. 
48-49).

Exemplificando

Retomando a situação-problema desta seção: vamos supor que a 
escola na qual você atuará esteja localizada em uma cidade de pequena 
população habitacional ou, então, em algum bairro de periferia de uma 
grande cidade. Como é característico em muitas cidades do país, suponha 
que essa cidade ou bairro tenha como principal fonte econômica uma 
grande indústria metalúrgica. Ao buscar compreender o universo do qual 
os alunos dispõem, você descobre que a dinâmica fabril exerce forte 
influência sobre o cotidiano não só deles, como de toda a cidade. Os 
alunos possuem familiares que são funcionários dessa indústria ou de 
algum outro serviço que a ela esteja ligado, como o convênio médico, 
banco ou transportadoras de matéria-prima. Os pais desses alunos 
os levam à escola, assim como vão buscá-los conforme o horário de 
entrada e saída do trabalho. O apito da fábrica também marca o tempo 
naquele local: hora de entrada, almoço e saída, sendo um ruído que ecoa 
na escola entre um sinal de intervalo e outro.

Pelo menos um aspecto local você já observou. Agora, de volta ao seu 
plano de aula e aos Parâmetros Curriculares Nacionais, você percebe que 
um dos conceitos mais importantes a serem desenvolvidos no ensino 
fundamental é justamente o “tempo”. Essa dimensão é central para o 
estudo da História e, de acordo com os PCNs, deve ser incorporada em 
conjunto com outras áreas e trabalhada por meio de atividades didáticas 
diversificadas. Atento à questão da mudança de ritmo do tempo ao longo 
da história, você também atenta para o fato de que a Revolução Industrial 
foi um dos episódios mais marcantes para a mudança de percepção do 
tempo nos últimos séculos, além de ser um conteúdo previsto pelos “eixos 
temáticos” dos PCNs de História. Pronto! Você já tem seu primeiro tema 
de trabalho! Certamente seus alunos lembrarão durante muitos anos de 
suas aulas sobre Revolução Industrial, percepção e controle do tempo 
ao longo da história, muitas vezes interrompidas ora pelo apito da fábrica, 
ora pelo apito do intervalo escolar, fazendo com que a própria percepção 
deles sobre uma marcação de tempo tão corriqueira se transformasse 
para sempre, ganhando sentido na história da humanidade.
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Todos esses eixos temáticos e subtemas são divididos em 
dezenas de temáticas específicas. O resultado é a apresentação de 
um amplo conjunto de conteúdos que tem como intuito justamente 
conferir autonomia para que o professor possa fazer as escolhas 
que considerar adequadas. A orientação é para que tais opções 
sejam feitas de acordo com:

Depois de todas as reflexões propostas nesta seção você está 
preparado para pensar como selecionar os temas e métodos indicados 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental a fim 
de que eles façam sentido no contexto com o qual trabalhará. 

- o diagnóstico que realiza dos domínios conquistados 
pelos alunos para estudarem e refletirem sobre questões 
históricas;
- aquilo que avalia como importante para ser ensinado e 
que repercutirá na formação histórica, social e intelectual 
do estudante;
- as problemáticas contemporâneas pertinentes à 
realidade social, econômica, política e cultural da 
localidade onde leciona, de sua própria região, do seu 
país e do mundo (BRASIL, 1998a, p. 47).

Reflita

Faça um exercício de recordação em busca do conhecimento histórico 
que você desenvolveu por meio da disciplina de História ministrada 
em sua escola quando você cursou o ensino fundamental. Quais 
conteúdos, reflexões, associações você ainda tem registrados em 
sua memória? É provável que os temas de que mais tenha lembrança 
sejam aqueles que, ao estudá-los, você pôde fazer uma correlação 
mais concreta com seu cotidiano. Por causa de suas experiências 
pessoais, você certamente desenvolveu maior sensibilidade para 
determinadas questões abordadas em seu curso, justamente aquelas 
que encontravam mais conexão com aquilo que lhe era tangível. As 
informações que encontram sentido na vida do educando são mais 
facilmente assimiladas, de maneira que o educador tem mais chances 
de ser bem-sucedido em seu plano de ensino se conseguir entender 
as ferramentas das quais o educando dispõe em seu universo de 
experiências.

Sem medo de errar
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Como os próprios parâmetros sugerem, as orientações devem 
nortear o ensino brasileiro, mas não podem ser utilizadas no sentido 
de restringir o conteúdo nem a metodologia que deve ser aplicada 
por você na prática cotidiana. Podem, ao contrário, servir como linhas 
que definem e regulam um caminho a seguir. Assim, com base no 
conhecimento do conteúdo dos PCNs e de seus princípios teóricos, 
você estará mais seguro para começar a desenvolver o plano de 
ensino ao fim da disciplina.

Leia os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino fundamental 
e identifique os eixos temáticos sugeridos para o terceiro e quarto 
ciclos. Comece a pensar quais abordagens seriam mais interessantes 
para cada contexto social e escolar que você conhece. Um exemplo: 
se você elaborar um plano de ensino para o terceiro ciclo (6º e 7º anos 
do ensino fundamental), verá que seu conteúdo está organizado pelo 
eixo temático “História das relações sociais, da cultura e do trabalho” 
e que ele se desdobra em dois subtemas: “As relações sociais e a 
natureza” e “As relações de trabalho”. Tomando como referência 
esse primeiro subtema, temos um conjunto de sugestões que vão 
da produção e o consumo de alimentos até o tempo medido pelo 
relógio e outras concepções de tempo.

A sugestão dos Parâmetros Curriculares Nacionais é que você 
selecione temas, procedimentos de estudo e atitudes pertinentes 
ao contexto com o qual está trabalhando, de acordo com seu 
diagnóstico sobre o que é pertinente para aquele grupo social, cidade, 
região, país e mundo, bem como sua realidade econômica, política 
e cultural. A ideia é que, por meio de temáticas relevantes e palpáveis 
aos alunos, você consiga estabelecer uma reflexão sobre a realidade 
contemporânea e do passado entre os mais diversos povos.

Vamos retomar ao exemplo citado anteriormente, como se 
você estivesse trabalhando naquela cidade ou bairro citado em 
“Exemplificando”, que tem como principal fonte econômica uma 
grande indústria metalúrgica, cuja rotina influencia fortemente a 
dinâmica local. Entre as questões a serem trabalhadas dentro do 
subtema “As relações sociais e a natureza” estão as relações entre a 
sociedade, a cultura e a natureza na História de povos do mundo em 
diferentes tempos. Sobre essa temática e observando o contexto social 
em questão, um conteúdo que pode ser trabalhado são as relações 
entre “natureza e cidade; meios de transporte e interferências na 
natureza na implantação de infraestruturas; técnicas e instrumentos 
de transformação de elementos da natureza; Revolução Industrial; 
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natureza e economia do turismo na África” (BRASIL, 1998a, p. 60).

As diversas formas de intervenção e transformação da natureza 
podem ser trabalhadas com sucesso com esse grupo de alunos, pois 
isso faz parte do cotidiano deles. Se a empresa for uma metalúrgica, 
por exemplo, pode-se estudar esse processo de produção. Uma 
empresa de alumínio utiliza um procedimento de redução eletrolítica 
para transformar alumina em alumínio. A alumina, por sua vez, é 
conseguida por meio da lixiviação química da bauxita. Esse processo 
de produção é um ótimo exemplo de técnicas de transformação 
de elementos da natureza, tema proposto pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Por meio dele, é possível discutir a extração 
da bauxita, o meio de transporte utilizado para levar essa matéria-
prima até a empresa, como o trem. Os processos elétrico e químico 
empregados em sua transformação são questões que possibilitam 
a interdisciplinaridade, a comunicação direta com as Ciências da 
Natureza, quesito também indicado pelos Parâmetros. 

Além disso, pode-se fazer uma relação com o conceito de tempo, 
questão essencial para o estudo da História. Como a empresa regula 
o tempo? Ela funciona durante 24 horas? Ao permitir o trabalho 
noturno, pode-se considerar que sua eletricidade também opera uma 
intervenção sobre o tempo da natureza?

Todas essas questões dizem respeito a uma realidade bem 
próxima desses alunos. Possivelmente todos eles tenham familiares 
ou vizinhos que trabalham nessa empresa. Além disso, passeios na 
cidade e visitas à indústria podem tornar as discussões ainda mais 
tangíveis. Observe que todas essas temáticas podem ser relacionadas 
com a Revolução Industrial: indústria, mudança de percepção do 
tempo, intervenção e transformação da natureza, meio de transporte, 
especialmente o trem, eletricidade etc. 

Esse é um exemplo de como os eixos temáticos indicados pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais podem ser operados por você 
tendo em vista a realidade local com a qual está trabalhando, de 
maneira a refletir criticamente sobre a realidade contemporânea que 
circunda o educando, entender as raízes históricas dessa forma de 
organização do tempo e da natureza e fazer relações de proximidade 
e contraste com outros períodos e culturas.

Agora, você já pode começar a fazer um esboço do seu plano de 
ensino. Para organizá-lo, é necessário não apenas o cumprimento de 
conteúdos, mas também de habilidades específicas, conforme o ciclo 
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em questão. Tenha em mente que, para ser efetiva, essa estratégia de 
ensino precisa levar em consideração a realidade das pessoas com 
as quais você irá dialogar, de maneira que, quanto mais o conteúdo 
e a metodologia empregada se relacionarem com o cotidiano delas, 
maior é a chance de você ser bem-sucedido no plano educacional. 

Faça esse exercício pensando em como incorporar os subtemas 
dos eixos temáticos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
à realidade de determinado contexto de ensino e aprendizagem, 
procurando pensar e trabalhar essas questões de maneira 
interdisciplinar. Tenha clareza de que seu intuito é, sobretudo, criar 
condições para que os educandos possam desenvolver autonomia 
de aprendizagem e senso crítico em relação aos processos históricos.

1. “Partindo da crítica à abordagem eurocêntrica, alguns iniciaram 
estudos pela ótica dos povos da América. Outros introduziram conteúdos 
relacionados à história local e regional. Uma outra parcela optou por 
trabalhar com temas e, nessa perspectiva, desenvolveram-se as primeiras 
propostas curriculares por ______________. Para os que optaram por 
esta última via, iniciou se um debate ainda em curso, sobre questões 
relacionadas ao tempo histórico, revendo concepções de linearidade e 
progressividade, noções de decadência e de evolução” (BRASIL, 1998a, p. 
27.
O termo que preenche corretamente a lacuna é:
a) linha cronológica.
b) conceitos.
c) eixos temáticos.

2. Entre os objetivos do ensino de História previstos para o ensino 
fundamental, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, estão 
corretos:
a) O papel do professor no ensino de História é, fundamentalmente, 
oferecer conhecimento aos alunos.
b) O ensino de História deve ser fundamentado na concepção de tempo 
linear, a fim de não confundir os educandos com “idas e vindas” no tempo.
c) Um dos focos é a memorização dos fatos do passado, com destaque 
para as atuações dos indivíduos das classes dominantes conforme os 
temas cobrados pelos exames vestibulares nacionais.
d) É importante ter em vista que o educando, ao fim do curso, precisa 

d) fatos históricos.
e) subtemas.

Faça valer a pena
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3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da necessidade de se 
construir uma referência curricular nacional para o ensino fundamental 
que possa ser discutida e traduzida em propostas regionais nos diferentes 
estados e municípios brasileiros, em projetos educativos nas escolas e 
nas salas de aula. E que possam garantir a todo aluno de qualquer região 
do país, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou da zona rural, 
que frequenta cursos nos períodos diurno ou noturno, que seja portador 
de necessidades especiais, o direito de ter acesso aos conhecimentos 
indispensáveis para a construção de sua cidadania. (BRASIL, 1998a, p. 9).
Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais é correto afirmar que:)
a) Trata-se de um documento elaborado na década de 1990, com o 
objetivo impor um modelo curricular único, de maneira a integrar o ensino 
padronizado em todo o país.
b) Propõe que o professor estabeleça a ideia de que determinados assuntos 
devem ser estudados a fim de que, um dia, tornem-se úteis em suas vidas 
profissionais.
c) São diretrizes que ferem a autonomia do professor, prejudicando sua 
liberdade em trabalhar com contextos sociais específicos.
d) São organizados por disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências Naturais, Geografia, História, Arte, Educação Física e Língua 
Estrangeira, fato que reproduz a organização do conhecimento humano 
em matérias segmentadas que pouco dialogam entre si.
e) Explicitam a necessidade de que crianças e jovens desenvolvam suas 
diferentes capacidades, uma vez que a apropriação dos conhecimentos 
socialmente elaborados se constitui como base para a construção da 
cidadania e identidade.

dominar todo o conhecimento básico sobre os principais eventos 
históricos.
e) Entre outras temáticas, os alunos devem saber identificar e analisar lutas 
sociais e revoluções no Brasil e no mundo.
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Seção 1.2

Parâmetros Curriculares para Ensino Médio e EJA

Nesta seção vamos dar mais um passo em relação à elaboração 
do plano de ensino. Como seu planejamento deve ser pensado para 
o ensino em território nacional, esta primeira unidade – ou seja, as 
três primeiras seções do seu material – é toda dedicada ao estudo das 
diretrizes nacionais para o ensino de História, afinal o plano de ensino 
precisa estar em conformidade com esses preceitos. 

Na primeira seção abordamos alguns detalhes básicos a respeito 
dessas normas nacionais, indicando alguns aspectos de conteúdo 
e abordagem indicados para o ensino fundamental. Nesta seção, 
a proposta é que possamos discutir um pouco mais a respeito dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, dessa vez tendo como foco 
outras duas modalidades do sistema educacional brasileiro: o ensino 
médio e a educação de jovens e adultos (EJA). 

Ora, a disciplina de História faz parte do currículo básico não 
apenas do ensino fundamental, mas também do ensino médio e 
da educação de jovens e adultos. Assim, uma vez capacitado para 
lecionar o conteúdo de História, você precisará saber trabalhar com, 
no mínimo, essas três modalidades de ensino.

A ideia aqui é que você se familiarize com os conceitos 
estruturadores do ensino de História para essas modalidades de 
ensino, bem como com os objetivos que os Parâmetros Curriculares 
Nacionais indicam para a formação dos alunos no ensino médio 
e educação de jovens e adultos, fazendo o exercício de pensar 
estratégias para cumprir esses conteúdos e essas finalidades, 
articulando os temas indicados e o contexto de ensino-aprendizagem.

O método para essa transposição também é indicado pelos 
próprios PCNs. Cabe a você articular os objetivos, a metodologia e 
os conteúdos indicados com a sua experiência pessoal, com seu 
arcabouço teórico e historiográfico, bem como com sua realidade 
regional, local, cultural e socialmente compartilhada onde você 
pretende atuar profissionalmente.

Você saberia transpor os temas propostos pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para os alunos de um contexto específico 

Diálogo aberto 
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de ensino médio ou educação de jovens e adultos, de maneira a 
desenvolver junto aos alunos as competências e habilidades previstas 
para essas modalidades de ensino? O que precisaria levar em 
consideração?

De acordo com a Constituição brasileira, promulgada em 1988, 
a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Em seu 
artigo 208, o documento elenca sete termos nos quais o Estado deve 
garantir esse direito. Os dois primeiros são de especial interesse para 
nós nesse momento.

Esse documento foi reformulado e incrementado por meio de 
outras medidas legislativas, como leis, emendas e estatutos, ao longo 
das décadas seguintes. Mas o importante aqui é que a Constituição de 
1988 marca o aparecimento do ensino médio como direito universal 
a ser garantido gratuitamente pelo Estado. Antes disso, apenas o 
ensino fundamental (ou “ensino primário”, como era designado) era 
mencionado pelas constituições brasileiras como um direito de todos 
e dever do Estado. A partir disso, as medidas legislativas aprovadas 
foram no sentido de ampliar essa política estatal e seu alcance pelo 
país. 

Outra importante novidade do artigo 208 da Constituição Federal 
foi a menção à necessidade de se assegurar a oferta gratuita da 
educação básica para aqueles que “a ela não tiveram acesso na idade 
própria”. A “instrução primária e gratuita para todos os cidadãos” era 
formalmente garantida desde a Constituição de 1824, mas só em 
1988 foi especificado pela Constituição o ensino para pessoas que 
não tiveram o direito assegurado em “idade própria”.

O campo da História no ensino médio

Não pode faltar

Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito.
(BRASIL, 1988)
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“Para que serve a História”? Eis uma questão central para o nosso 
campo de estudo e ensino, a qual nos é colocada tanto pelo debate 
historiográfico ao longo das últimas décadas quanto pelos alunos. 
De acordo com o art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei nº 9.394/1996), a educação básica tem como finalidade 
assegurar ao educando uma formação comum necessária ao 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para que possa progredir 
no trabalho e em estudos posteriores. Já as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) estabelecem, em seu art. 1º, que 
se deve “[...] vincular a educação com o mundo do trabalho e a prática 
social, consolidando a preparação para o exercício da cidadania e 
propiciando preparação básica para o trabalho” (BRASIL, 1998b).

Observando essas indicações, pode-se considerar que o ensino 
médio é uma etapa conclusiva da educação básica, cujo objetivo é 
preparar o educando para o exercício da cidadania, para sua inserção 
no mundo do trabalho e capacitá-lo para o aprendizado permanente 
e autônomo. Assim, o ensino médio é visto como uma etapa que 
deve preparar o aluno para a vida de maneira geral, e não apenas 
para o ensino superior ou para o exercício profissional. Não apenas a 
História, como também a Filosofia, Geografia e Sociologia, articuladas 
no campo das Ciências Humanas e suas Tecnologias, buscam 
oferecer instrumentos para que os alunos possam desenvolver 
reflexão sobre si mesmos e se inserir de maneira crítica no mundo 
social, cultural e do trabalho.

No intuito de possibilitar que os alunos egressos do ensino médio 
tenham condições de continuar os estudos no ensino superior e se 

Pesquise mais

Nestas seções iniciais é essencial que você consulte os próprios 
Parâmetros Curriculares Nacionais a fim de entender os princípios 
norteadores desse documento e também os eixos temáticos e 
subtemas por ele apontados, afinal seu plano de ensino deve estar em 
conformidade com esses temas disparadores.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio são divididos 
em quatro partes. A primeira delas versa sobre as bases legais e os 
princípios gerais que norteiam a norma brasileira:

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação 
Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio 
(Parte 1 – Bases legais). Brasília: MEC/Secretaria da Educação Média e 
Tecnológica, 2000a.
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posicionar diante da escolha de profissões, as Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio apontam para a necessidade de buscar um 
currículo que rompa com a ideia de disciplinas compartimentadas 
e descontextualizadas. “Apontam-se como princípios estruturadores 
do currículo a interdisciplinaridade, a contextualização, a definição 
de conceitos básicos da disciplina, a seleção dos conteúdos e sua 
organização, as estratégias didático-pedagógicas” (BRASIL, 2006a, p. 
67).

 O ensino deve ser pautado no conceito de educação permanente, 
visando ao desenvolvimento de competências cognitivas, 
socioafetivas, psicomotoras e ao incentivo à intervenção consciente 
na realidade social em que vivem os alunos. Para isso, é necessário 
que sejam desenvolvidos a autonomia intelectual e o pensamento 
crítico e, com eles, a capacidade de aprender e seguir aprendendo. É 
fundamental que os alunos desenvolvam a habilidade de se adequar 
de forma consciente às condições de ocupação e aperfeiçoamento 
e adquiram condições de significar as realidades social e política a 
partir da compreensão dos processos históricos que as constituíram.

Outro princípio pedagógico apontado como central pelas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio ao desenvolvimento 
das competências e habilidades nessa modalidade de ensino é 
a interdisciplinaridade, uma vez que, para o desenvolvimento da 
autonomia intelectual, é necessário entender a associação entre 
ensino e pesquisa, trabalho com diferentes fontes e linguagens, além 
de supor que são possíveis diferentes interpretações sobre temas. 
Assim, a interdisciplinaridade supõe não uma simples associação 
entre disciplinas, mas uma integração docente, na qual “diferentes 
disciplinas mobilizam, por meio da associação ensino-pesquisa, 
múltiplos conhecimentos e competências, gerais e particulares, de 
maneira que cada disciplina dê a sua contribuição para a construção 
de conhecimentos por parte do educando” (BRASIL, 2006a, p. 68).

Como eixo estruturador do currículo de História para o ensino 
médio destaca-se a contextualização, entendida como a atribuição 
de significado aos temas e assuntos da sociedade. Aqui, mais uma 
vez, seu papel como educador é essencial, pois é sua incumbência 
selecionar a narrativa histórica consagrada pela historiografia que mais 
se relaciona com os problemas concretos que circundam os alunos 
em cada contexto escolar, e isso envolve não apenas a seleção de 
temas, mas também a escolha de atividades problematizadoras da 
realidade social.
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O desenvolvimento de pesquisas historiográficas que levam em 
consideração a pluralidade dos sujeitos e a agência de homens 
e mulheres ao longo do processo histórico vem redefinindo os 
conteúdos e as metodologias que eram utilizadas quando se tinha 
como concepção uma história dos “grandes feitos” ou “grandes 
eventos”. Os documentos históricos, até então considerados 
alicerces da construção histórica, passaram a ser problematizados 
enquanto eles mesmos eram parte dessa construção. 

Pesquise mais

Além da primeira parte sobre as bases legais e os princípios gerais, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio possuem outras 
três subdivisões. Duas delas discorrem sobre “Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias” e “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias”. 
Já o conteúdo de História está inserido na última parte, junto às demais 
disciplinas das “Ciências Humanas e suas Tecnologias”.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Média 
e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (Parte 
4). Brasília: MEC/Secretaria da Educação Média e Tecnológica, 2000b.

A integração da História com as demais disciplinas que 
compõem as denominadas Ciências Humanas permite 
sedimentar e aprofundar temas estudados no Ensino 
Fundamental, redimensionando aspectos da vida em 
sociedade e o papel do indivíduo nas transformações 
do processo histórico, completando a compreensão 
das relações entre a liberdade (ação do indivíduo que é 
sujeito da história) e a necessidade (ações determinadas 
pela sociedade, que é produto de uma história). (BRASIL, 
2000b, p. 20)

Passou a existir a preocupação em localizar o lugar de 

A História, enquanto disciplina escolar que faz parte da área 
de Ciências Humanas e suas Tecnologias, permite ancorar 
debates sobre as problemáticas contemporâneas, situando-
as temporalmente. Para o ensino médio e educação de jovens 
e adultos, as Ciências Humanas devem ser entendidas como 
essenciais para a formação de uma cultura educacional.
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Além dessa mudança de concepção, a historiografia tem 
considerado também novos temas, buscando outras fontes 
documentais e aperfeiçoando métodos de interpretação a fim de 
trazer à cena homens e mulheres de “carne e osso”. Nesse aspecto, 
estudos de inspiração marxista privilegiaram análises infraestruturais, 
econômicas e de classe, com pesquisas referentes a culturas, ideias 
e valores, utilizando-se de ferramentas da análise do discurso e dos 
processos de construção da consciência de classe e identidades. Ao 
lado dessas perspectivas surgiu a Nova História, inspirada na Escola dos 
“Annales”, destacando a história das “mentalidades” na interpretação 
da realidade. Atrelando História e Antropologia em seus métodos, “as 
representações do mundo social passaram a ser analisadas como 
integrantes da própria realidade social” (BRASIL, 2000b, p. 22). 

Você sabe que o campo historiográfico contemporâneo é marcado 
por uma diversidade de concepções, abordagens e leituras. Use 
isso a seu favor. Essa pluralidade, longe de significar confusão, crise, 
esgotamento ou impasse, deve ser explorada como um conjunto de 
alternativas válidas. O desenvolvimento dos debates historiográficos 
junto aos alunos pode se traduzir em mais um elemento que incita a 
análise crítica das diversas interpretações históricas válidas. O uso de 
fontes históricas e o debate bibliográfico também podem abrir um 
campo fértil às relações interdisciplinares com áreas como Língua 
Portuguesa, Literatura, Música e todas as Artes de maneira geral.

onde falam os autores dos documentos, seus interesses, 
estratégias, intenções e técnicas. Na transposição 
do conhecimento histórico para o nível médio, é 
de fundamental importância o desenvolvimento de 
competências ligadas à leitura, análise, contextualização 
e interpretação das diversas fontes e testemunhos 
das épocas passadas – e também do presente. Nesse 
exercício, deve-se levar em conta os diferentes agentes 
sociais envolvidos na produção dos testemunhos, as 
motivações explícitas ou implícitas nessa produção e 
a especificidade das diferentes linguagens e suportes 
através dos quais se expressam. (BRASIL, 2000b, p. 22)

Assimile

As competências e habilidades a serem desenvolvidas em História, de 
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto para o ensino 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam não apenas as 
competências que devem ser desenvolvidas no ensino médio, 
como também os conceitos estruturadores da disciplina, aqueles 
considerados imprescindíveis para auxiliar o aluno da educação 
básica em sua vivência como cidadão. O documento sugere que se 
estruture o conteúdo em torno dos conceitos de História, Processo 
Histórico, Historicidade dos Conceitos, Tempo e Temporalidades 
Históricas, Sujeitos Históricos, Trabalho, Poder, Cultura, Memória, 
Cidadania. Para cada um desses conceitos os PCNs relacionam 

fundamental quanto para o ensino médio e educação de jovens e 
adultos, seguem os mesmos princípios. Assim, ao elencarmos alguns 
dos principais elementos mencionados pelas propostas para o ensino 
médio, também precisamos pensar em suas aplicações para outros 
núcleos educacionais.

Do ponto de vista da representação e da comunicação, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o ensino médio indicam como necessário 
que o professor desenvolva junto aos alunos a capacidade de 
criticar, analisar e interpretar fontes documentais, reconhecendo a 
importância de sua linguagem, autoria e contexto de produção. Mais 
do que interpretar, é necessário que os educandos saibam produzir 
materiais (como textos ou encenações, por exemplo) a respeito das 
ideias levantadas no processo de análise e interpretação dos processos 
históricos.

Além disso, é necessário que o professor desenvolva junto aos alunos 
ferramentas de investigação e compreensão, por meio das quais ele 
possa relativizar as diversas concepções de tempo e periodização 
do tempo, bem como estabelecer relações entre continuidades, 
permanências, rupturas e transformação ao longo da história. A 
capacidade de contextualização das diversas produções culturais 
humanas em seus momentos de constituição e significação também 
é uma das habilidades apontadas como essenciais. 

Dimensões mais práticas e ligadas ao momento presente também 
são indicadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais como parte 
das competências que o professor de História deve desenvolver 
com os alunos. Destacam-se elementos como a construção de uma 
identidade pessoal e social na dimensão histórica, o reconhecimento 
do papel do indivíduo nos processos históricos, a atuação em 
processos de construção de memória social, a comparação das 
problemáticas atuais com outros momentos históricos e a tomada de 
posicionamento diante de fatos presentes a partir da interpretação de 
suas relações com o passado.
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Exemplificando

Tomando como exemplo o conceito de trabalho, os PCNs sugerem 
que ele deve ser desenvolvido tendo em vista a formação dos alunos a 
respeito da compreensão do trabalho como elemento primordial nas 
transformações históricas e que está presente em todas as atividades 
humanas. Os alunos também devem perceber as diferentes formas de 
produção e organização da vida social.

A partir desse conceito, é possível discutir diversos períodos, processos 
e sociedades ao longo da História. Os alunos devem perceber o 
trabalho como fator importante na história da humanidade, desde a 
constituição das primeiras técnicas de agricultura e as diversas formas 
de organização do trabalho e de exploração da força de trabalho ao 
longo da História, como escravidão, trabalho livre e servidão. É possível 
comparar os conceitos de escravidão romana e moderna, tema muito 
presente nos vestibulares, além de discutir diferenças e semelhanças 
entre essas formas de trabalho e a tenuidade que é possível notar entre 
elas em determinados contextos.

Por meio do conceito de trabalho também é possível romper com a 
história tradicional, pautada essencialmente no aspecto econômico 
e político dos processos e sociedades. O trabalho traz consigo a 
possibilidade de abordar outros conceitos como o de sujeito histórico. 
Discutir o trabalho escravo que produziu a riqueza propulsora do 
capitalismo é falar justamente sobre uma dimensão de História vista de 
baixo, ou seja, trata-se da possibilidade de refletir sobre essa dimensão da 
vida das pessoas que foram historicamente exploradas. Essa categoria 
analítica também permite romper com a ideia linear e progressiva de 
História, ao possibilitar demonstrar como os trabalhos livre, servil e 
escravista coexistiram ao longo da História e ainda coexistem, não se 
tratando de etapas que levaram ao sistema atual.

Nos séculos XIX e XX é possível flagrar teorias que têm como centralidade 
a ideia de trabalho e, parte delas, a crítica à exploração da força de 
trabalho. Temas como a Revolução Russa podem ser discutidos a partir 
da análise dessas concepções e seus marcantes desdobramentos no 
último século. 

Podem ser articuladas as diferentes concepções culturais e religiosas 
sobre determinados trabalhos, por exemplo, o “sistema de castas” que 
marcou a história da Índia com uma série de valores que definem os 
“dalits” como pessoas “intocáveis” que devem fazer o “trabalho sujo” da 
sociedade, como limpar esgoto, recolher o lixo ou enterrar os mortos.

competências e atividades didáticas.
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A divisão do trabalho por gênero também pode ser abordada, a 
separação dos trabalhos entre homens e mulheres, o trabalho 
doméstico assalariado e o não assalariado e a centralidade dessa 
dimensão para a constituição do capitalismo conforme as teorias 
desenvolvidas por historiadoras feministas ao longo das últimas 
décadas.

Tudo isso pode ser discutido com êxito partindo da própria experiência 
dos alunos, fazendo correlação não apenas com a própria vivência 
deles e de seus familiares, amigos e vizinhos, como também com 
questões atuais como a, ainda recente, PEC das Domésticas, a lei de 
terceirização, avanços e retrocessos na legislação trabalhista e assim 
por diante.

Educação de jovens e adultos

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, essa 
modalidade precisa desempenhar três funções: reparadora, no que 
se refere à restauração, por parte de jovens e adultos, dos direitos 
civis básicos que lhes foram negados quando crianças; equalizadora, 
no que diz respeito à igualdade de oportunidades e de acesso aos 
bens sociais, criando condições para que haja troca de experiências 
e acesso a novas formas de trabalho e cultura; qualificadora, 
caracterizada como função de educar permanentemente, afinal, o ser 
humano é incompleto e tem potencial infinito de desenvolvimento, 
aprendizado e adequação.

Tanto os alunos da EJA quanto do ensino médio ou fundamental, 
quando questionados a respeito da importância do ensino de História, 
revelam uma concepção prévia de que essa é uma ciência que 
estuda o passado. Tal ideia pode ser sintomática de uma concepção 
“tradicional” do ensino de História que persiste na maioria das escolas 
brasileiras.

Esse ensino fundamenta-se numa concepção de tempo 
linear e caracteriza-se por uma visão determinista 
e eurocêntrica dos fatos históricos. Um ensino 
completamente verbal, baseado em aulas expositivas 
sobre temas desvinculados das problemáticas da vida 
real, nas quais o professor entende que seu papel é apenas 
fornecer conhecimentos aos alunos. Conhecimentos 
históricos que se restringem à memorização de fatos 
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Apesar de as diretrizes nacionais apontarem outros caminhos, 
essas características do ensino de História no Brasil ainda fazem parte 
da cultura escolar. Vivemos um período em que ainda há constante 
pressão para que as novas concepções de ensino de História 
apontadas pela legislação se concretizem na prática cotidiana. Na 
contramão das características apresentadas no trecho citado, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de História propõem que os 
conteúdos de História do Brasil e do mundo sejam abordados de 
maneira a estimular a reflexão crítica do aluno acerca dos problemas 
contemporâneos, buscando seu posicionamento frente à realidade. 
Nesse sentido, como novos educadores da disciplina História, 
em todos os eixos de ensino, é importante termos em mente que 
estamos adentrando um campo ainda marcado pela disputa de lugar 
da concepção de que o conhecimento histórico é um campo de 
pesquisa e saber permanente e em constante diálogo com o presente.

Além desse desafio, você precisa considerar a especificidade dos 
alunos da EJA do ponto de vista socioeconômico, cognitivo e afetivo. 
Jovens e adultos, muitas vezes, estão inseridos no mundo do trabalho, 
possuem percepções do mundo atual e uma bagagem sociocultural 
significativa. Essa vivência pode revelar menor disponibilidade para 
questionar concepções cristalizadas. Nesse caso, é necessário 
ressaltar a importância de sua disposição a promover intenso diálogo e 
mostrar-se aberto para reformular ideias, favorecendo a possibilidade 
de aprendizagem e crescimento de todos os envolvidos no processo 
de educação escolar. Agindo assim, você ajudará a romper com 
a atitude de um professor “transmissor das verdades históricas”, 
podendo assumir uma postura de incentivador do processo de troca 
de experiências, ensino e aprendizagem. A proposta curricular da EJA 
ressalta, ainda, a importância da afetividade como forma de romper 
eventuais bloqueios e tensões que possam gerar medo nos alunos de 
se expressar, esclarecer dúvidas etc.

Você deve refletir também sobre o fato de as turmas de EJA 
muitas vezes apresentarem extrema heterogeneidade, tanto do 

do passado, com destaque para as atuações de sujeitos 
históricos ligados às classes dominantes, ou que 
fornecem uma visão de processo histórico que opera na 
lógica das causalidades e consequências. (BRASIL, 2002, 
p. 107-108)
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O fato de o perfil dos alunos da EJA ser formado, majoritariamente, 
por pessoas que foram privadas do direito de acesso à educação 
quando crianças e/ou adolescentes também é destacado pela 
proposta curricular. Muitas vezes esse fato ocorreu por motivos 
estreitamente relacionados à realidade de desigualdade social do 
país. Pessoas com menor renda por vezes têm acesso dificultado ao 
ensino. O déficit de aprendizagem, por sua vez, acaba determinando 
que elas desenvolvam atividades trabalhistas com remuneração mais 
baixa se comparadas a atividades profissionais que exigem grau de 
ensino fundamental ou médio. Dessa forma, a limitação financeira e a 
rotina de estudos aliada ao cotidiano do trabalho possivelmente farão 
parte da experiência de boa parte dos alunos de EJA. Vale também 
ficar atento à autoestima dos educandos, essencial para o processo 
de aprendizagem. Isso pode ser feito por meio da abordagem do 
debate sobre identidades e temas transversais, como ética, orientação 
sexual, trabalho e consumo, racismo e gênero.

ponto de vista da idade quanto de vivências. Consciente desse fato, 
cabe a você pensar estratégias para driblar as adversidades e explorar 
essas diferenças como fator de enriquecimento, por meio, por 
exemplo, da atenção para a pluralidade de perspectivas e experiências 
compartilhadas pelos membros de uma turma e fazendo relações 
com seus contextos de vivência ao longo do tempo e de diferentes 
lugares sociais. Também é sua função criar avaliações levando em 
consideração a diferença de níveis de conhecimento e ritmos de 
aprendizagem do grupo.

Pesquise mais

A proposta curricular de História para o segundo segmento da educação 
de jovens e adultos foi lançada alguns anos depois:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental 
Proposta Curricular para a educação de jovens e adultos: segundo 
segmento do ensino fundamental: 5ª a 8ª série: introdução. Brasília: 
Secretaria de Educação Fundamental, 2002.

Reflita

A Proposta Curricular para Educação de Jovens e Adultos contém 
uma série de atenções ao perfil e à composição social dos alunos 
dos programas de EJA no país. A heterogeneidade, as experiências 
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Como estamos verificando ao longo desta seção, o ensino médio 
tem como um de seus principais objetivos vincular a educação ao 
mundo do trabalho e à prática social, consolidando a preparação 
para o exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o 
trabalho. Dessa forma, o plano de ensino para o ensino médio deve 
pensar os conteúdos previstos pelos PCNs que são pertinentes a 
cada contexto com o qual se vai trabalhar, bem como os métodos 
para atingir os objetivos dessa modalidade de ensino, ou seja, que 
instrumentalizem os alunos a desenvolver reflexões sobre si e se 
inserirem no mundo social, cultural e do trabalho de maneira crítica.

Assim, você deve pensar uma proposta educativa articulando 
conceitos, habilidades e atividades didáticas. Um dos conceitos 
estruturantes da História é o “trabalho”. A partir disso, conforme as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio, espera-se que os 
alunos possam compreender o trabalho como elemento primordial 
nas transformações históricas, possam entender como o trabalho está 
presente em todas as atividades humanas e perceber as diferentes 
formas de produção e organização da vida social em diversas formas 
de exercício de poder.

É possível partir de uma discussão sobre o conceito de trabalho 
ao longo da História. A respeito dessa questão, será inevitável discutir, 
por exemplo, o conceito de trabalho utilizado por Karl Marx no 
século XIX. Contextualizando o filósofo historicamente no período de 
consolidação do sistema capitalista, você pode discutir sua concepção 
sobre a exploração da força de trabalho e extração da mais-valia, 
articulando essa formulação com o cotidiano dos alunos, uma vez 

de vida, os valores compartilhados, as perspectivas previamente 
desenvolvidas, assim como questões de autoestima, mundo do 
trabalho e renda familiar, são apontados como elementos essenciais 
a serem considerados pelo professor no exercício de seu ofício. No 
entanto é essencial fazer uma reflexão: essas mesmas características 
não são justamente as mesmas encontradas entre alunos dos ensinos 
fundamental e médio? será que Não poderíamos usar essas questões 
levantadas pela Proposta Curricular para a educação de jovens e 
adultos para pensar, de maneira geral, todos os grupos de educandos 
com os quais vamos trabalhar, de maneira a nortear nossa postura e 
escolhas metodológicas e de conteúdo?

Sem medo de errar
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que todos eles devem estar direta ou indiretamente familiarizados 
com o mundo do trabalho. As relações de trabalho livre e escravo 
no sistema capitalista devem ser discutidas tendo como finalidade o 
desenvolvimento do senso crítico do aluno sobre o universo com o 
qual vai lidar ao longo da vida, afinal a grande maioria deles venderá 
sua própria força de trabalho.

Historicamente pode-se discutir o quanto a concepção formulada 
por Marx está em consonância com o momento vivenciado por ele. 
Apoiado na disciplina Sociologia, você poderá discutir a aplicabilidade 
do conceito para o entendimento das relações de trabalho do 
mundo atual. Uma vez que, para Marx, a concepção de trabalho 
está intrinsecamente atrelada ao conceito de “homem”, também 
é possível apostar na conexão com a Filosofia e o estudo sobre as 
diversas concepções de homem ao longo da História, por exemplo, a 
concepção essencialista e hierárquica de Aristóteles. 

Todo esse trajeto de ensino deve oferecer ao aluno não apenas 
o conhecimento sobre diversas concepções, mas também a 
possibilidade de situar criticamente a concepção que é hoje utilizada.

Ora, o exemplo trabalhado aqui possui evidente relação com a 
construção de um pensamento crítico a respeito do mundo do 
trabalho no qual os educandos devem ingressar. Faça o exercício de 
elaborar atividades didáticas a partir de outros conceitos estruturantes 
da disciplina que são indicados pelos PCNs (História, Processo 
Histórico, Tempo, Sujeito Histórico, Poder, Cultura, Memória, 
Cidadania e a própria Historicidade dos Conceitos).

1. “Os conceitos de jovem e adulto vêm sendo objeto de muitas 
considerações e debates. No mundo todo, vem-se discutindo as 
características e as especificidades da vida humana em diferentes etapas, que 
incluem infância, adolescência, juventude, maturidade e velhice, tratando-os 
não como preparação para a plenitude ou para a decadência, mas sim como 
momentos cujo significado se constrói nas relações sociais intergeracionais 
e intrageracionais experimentadas por todos os seres humanos ao longo 
da vida. No caso da EJA, isso implica respeitar e valorizar a diversidade dos 
sujeitos, reconhecer suas necessidades específicas e acolher as contribuições 
que podem dar em função de suas experiências de vida e profissionais. Daí o 
primeiro aspecto implicado na formulação de expectativas de aprendizagem 
para a EJA: incluir explicitamente o idoso como parte importante do público 

Faça valer a pena
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potencial dessa modalidade de educação” (Fonte: Parâmetros Curriculares 
de Educação Básica de Pernambuco) 
Sobre a educação de jovens e adultos é correto afirmar:
a) Tem como principal adversidade o fato de seus educandos serem pessoas, 
muitas vezes, de faixas etárias muito diferentes, o que dificulta o processo de 
ensino-aprendizagem.
b) É uma modalidade que desempenha as funções reparadora, equalizadora 
e qualificadora.
c) Depende de um plano de ensino sólido que permita desconstruir visões 
enraizadas pelos educandos.
d) Por ser uma modalidade destinada a pessoas que já estão em idade de 
integrar o mercado de trabalho, deve se constituir em um plano educacional 
associado à capacitação profissional.
e) Exige um plano de ensino fechado e consistente para facilitar a transmissão 
de conhecimento aos alunos que apresentam déficit educacional.

2. Sobre as competências e habilidades a serem desenvolvidas na disciplina 
de História para o ensino médio de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, analise as proposições a seguir:
I – Capacidade de criticar, analisar e interpretar fontes documentais, 
reconhecendo a importância de sua linguagem, autoria e contexto de 
produção.
II – Habilidade de expressar interpretações dos processos históricos por 
meio da produção de textos, por exemplo.
III – Desenvolvimento de ferramentas de investigação por meio das quais 
seja possível relativizar as diversas concepções de tempo e periodização do 
tempo, bem como estabelecer relações entre continuidades, permanências, 
rupturas e transformação ao longo da história.
IV – Capacidade de contextualização das diversas produções culturais 
humanas em seus momentos de constituição e significação.
V – Reconhecer o papel do indivíduo nos processos históricos.
VI – Comparar as problemáticas atuais com outros momentos históricos e 
se posicionar diante de fatos contemporâneos a partir da interpretação de 
suas relações com o passado.
De acordo com indicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais:
a) Nenhuma proposição está correta.
b) Apenas as proposições I, III, IV e V estão corretas.
c) Apenas as proposições I, II, III, IV e V estão corretas.
d) Apenas as proposições I, II, III e IV estão corretas. 
e) Todas as proposições estão corretas.

3. “A ideia é problematizar a realidade atual identificando nela problemas 
para estudo em dimensões históricas. É com base neles que se fará 
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a seleção de conteúdos da História brasileira, da História da América, 
da Europa, da África e do Oriente e sua organização em atividades que 
permitam ao aluno questionar, aprofundar, comparar e refletir sobre as 
amplitudes históricas da realidade atual e sobre os processos dinâmicos 
e contraditórios das relações entre as culturas e os povos” (BRASIL, 2002, 
p. 130).
A respeito da questão levantada pelo texto-base, é correto afirmar que:
a) Refere-se ao método de ensino fundamentado em eixos temáticos e 
que tem como intuito romper com a ideia de história linear e eurocêntrica. 
b) Diz respeito à proposta curricular vigente durante a Ditadura Militar 
(1964-1985) e que foi superada por meio dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais.
c) O texto evidencia a importância do ensino de História pautado 
exclusivamente no passado, a fim de evitar problemas como o anacronismo.
d) O trecho não está em conformidade com as diretrizes nacionais da 
educação, uma vez que valoriza, sobretudo, a transmissão do conhecimento 
do professor para o aluno, ignorando a vivência do educando.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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Seção 1.3

Parâmetros Curriculares para o ensino de História 
da África e Cultura Afro-Brasileira

Nas seções anteriores refletimos sobre os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o ensino fundamental, ensino médio e educação de 
jovens e adultos, que foram desenvolvidos pelo Ministério de Educação 
e Cultura durante a década de 1990 a fim de nortear a educação 
básica brasileira. De lá para cá foram produzidas análises críticas 
sobre essas formulações, e pesquisas acerca da aplicação de suas 
indicações foram realizadas. A partir dessas revisões e respondendo 
a demandas históricas dos movimentos sociais brasileiros, outras leis 
foram promulgadas, assim como novos parâmetros foram lançados.

Esta seção versa sobre as diretrizes para o ensino de História da 
África e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, pois desde 2003 essas 
são temáticas que precisam, obrigatoriamente, estar contidas nos 
planos de ensino de todo o Brasil, inclusive neste que você elaborará 
ao fim desta disciplina.

Como estudante de História, você sabe que essas são temáticas 
ainda muito marginalizadas no ensino brasileiro. O exercício de abordar 
didaticamente a História da África, dos povos africanos e indígenas, 
sobretudo os do Brasil e os que para cá foram trazidos, demanda mais 
atenção do que as outras temáticas, seja porque se referem aquestões 
dolorosas, marginalizadas, invisibilizadas e, até mesmo, criminalizadas 
ao longo da nossa história, seja porque faz parte de uma trincheira de 
transformação social, reivindicação histórica dos movimentos sociais 
do país, especialmente do movimento negro. 

Você já é capaz de trabalhar a História da África e da Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena em seu plano de ensino? Como trabalhar 
essas temáticas entendendo que, mais do que uma simples inserção 
de temas em seu plano, a educação sobre a História da África e da 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena é um instrumento de combate 
às desigualdades sociais e raciais, de promoção da cidadania e 
fomentadora da memória coletiva e das identidades?

Que metodologias você pode usar para transpor esse conteúdo 

Diálogo aberto 
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para o contexto de ensino-aprendizagem? Como embasar sua 
proposta nas diretrizes nacionais? Como vincular esses temas ao 
cotidiano do grupo com o qual você trabalhará? Como incluir o 
combate às opressões históricas de maneira transversal ao longo dos 
outros temas?

Não pode faltar

Nas últimas seções estudamos os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, produzidos a partir de determinações da Lei nº 9.394, 
aprovada em 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Nesta seção vamos falar de duas importantes alterações 
ocorridas nessa lei durante a década de 2000. No dia 9 de janeiro 
de 2003, o Congresso Nacional decretou a Lei nº 10.639, incluindo 
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no 
currículo oficial da rede de ensino e inserindo no calendário escolar o 
dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. Seus 
artigos, por sua vez, foram novamente alterados em 2008 pela Lei 
nº 11.645, a fim de que fosse incluída como obrigatória no currículo 
oficial não apenas a temática afro-brasileira, mas também a indígena. 
Essas medidas incluem estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio, oficiais e particulares, e preveem o estudo dos

diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira, 
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos africanos, a luta 
dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação da sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. (BRASIL, 
2008)

Levando em consideração a interdisciplinaridade própria das 
diretrizes nacionais da educação, o conteúdo referente à História 
e Cultura Afro-Brasileira e dos povos indígenas brasileiros deve ser 
ministrado em todo o currículo escolar, mas em especial nas áreas de 
Educação Artística, Literatura e História.
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Reflita

Mas por que uma legislação específica só para o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena?

Como pudemos observar nas seções anteriores, a educação 
é considerada, hoje em dia, um direito social e também parte do 
processo de desenvolvimento humano. De acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a educação escolar é responsável pelo trato 
pedagógico do conhecimento e da cultura. Para Eliane Cavalleiro, 
em princípio, estaríamos trabalhando em solo pacífico, posto que 
universalista (BRASIL, 2006). No entanto, o texto apresentado pelas 
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais é 
certeiro ao citar uma importante ponderação realizada por Nilma Lino 
Gomes. Segundo a autora, em certos momentos,

as práticas educativas que se pretendem iguais para todos 
acabam sendo as mais discriminatórias. Essa afirmação 
pode parecer paradoxal, mas, dependendo do discurso 
e da prática desenvolvida, pode-se incorrer no erro da 
homogeneização em detrimento do reconhecimento 
das diferenças. (GOMES, 2001, p. 86)

Isso significa que, ao colocarmos todos os temas e conteúdos 
em “pé de igualdade”, incorremos o risco de reproduzir justamente 
a desigualdade que é operada na sociedade, afinal o conhecimento 
histórico e a valorização das culturas não se deram historicamente 
de maneira igualitária. Ao contrário, ao longo dos anos, ao passo que 
algumas histórias e culturas foram privilegiadas pela historiografia, 
outras foram inferiorizadas ou, até mesmo, ignoradas.

A história do Brasil é marcada pela escravidão, processo por 
meio do qual as populações negras foram raptadas de suas nações 
e desembarcaram no litoral do país para servir com sua força de 
trabalho forçado à crescente lavoura de cana-de-açúcar e, mais tarde, 
de café. Esse processo garantiu grande patrimônio aos senhores de 
engenho e latifundiários, enquanto ao povo negro, em sua diversidade, 
couberam a criação de estratégias de luta e resistência, inclusive de 
valores, culturas, memórias, a manutenção e recriação de vínculos 
com seu lastro histórico (LUZ, 1997).
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A abolição da escravidão no fim do século XIX não foi acompanhada 
da garantia de direitos básicos para a população negra. Pelo contrário, 
a historiografia vem apontando justamente que a experiência dessas 
pessoas foi marcada por privações e dificuldades impostas pela elite 
branca brasileira por meio da dominação de classe imbuída de caráter 
marcadamente racista ao longo do século XX.

No entanto, essa série de barreiras não foi suficiente para impedir 
a população negra de promover a continuidade de suas histórias, 
culturas e transmissão de suas visões de mundo. De acordo com as 
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, 
publicadas pelo Ministério de Educação e Cultura em 2006:

Nas formas individuais e coletivas, em senzalas, 
quilombos, terreiros, irmandades, a identidade do povo 
negro foi assegurada como patrimônio da educação 
dos afro-brasileiros. Apesar das precárias condições de 
sobrevivência que a população negra enfrentou e ainda 
enfrenta, a relação com a ancestralidade e a religiosidade 
africanas e com os valores nelas representados, assim 
como a reprodução de um senso de coletividade, por 
exemplo, possibilitaram a dinamicidade da cultura e do 
processo de resistência das diversas comunidades afro-
brasileiras.
Os 118 anos que nos separam da Lei Áurea não foram 
suficientes para resolver uma série de problemas 
decorrentes das dinâmicas discriminatórias forjadas ao 
longo dos quatro séculos de regime escravocrata. Ainda 
hoje, permanece na ordem do dia a luta pela participação 
equitativa de negros e negras nos espaços da sociedade 
brasileira e pelo respeito à humanidade dessas mulheres 
e homens reprodutores e produtores de cultura. Com 
essa finalidade, setores da sociedade civil têm atuado 
intensamente contra o racismo e as discriminações 
raciais, tomando a linguagem africano-brasileira como 
ancoragem e lapidando as relações sociais emergentes 
no entrecruzar dessa cultura com a cultura eurocêntrica 
da sociedade. (LUZ, 1997); (BRASIL, 2006b, p. 16-17)

Já discutimos nas seções anteriores o quanto o ensino de História 
e a historiografia vistos como “tradicionais” se pautaram durante 
muitas décadas na perspectiva das elites, dos “grandes fatos”, “grandes 
feitos”, sendo que o próprio eixo organizador desse conhecimento 
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era excessivamente reduzido à linearidade cronológica e marcado 
pelo viés eurocêntrico. Essa forma de pensar a História ainda é muito 
presente nas culturas escolares, e a organização dos conteúdos por 
eixos temáticos, proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
vem justamente como resposta a essa forma de pensar, ensinar e 
aprender sobre os processos históricos. 

Nesse sentido, podemos pensar que as Orientações e Ações para 
a Educação das Relações Étnico-Raciais foram criadas justamente 
porque essa educação havia sido mencionada na década de 1990 
pelos PCNs. Mais do que isso, a nova proposta foi fundamentada 
também na crítica ao documento que viemos estudando nas últimas 
seções. Ana Lúcia Valente, ao analisar o tema transversal Pluralidade 
Cultural, contido nos Parâmetros Curriculares Nacionais, identificou 
alguns problemas em seu texto, por exemplo o fato de ele amenizar 
a relação de poder que implica a diversidade cultural.

O texto admite as relações existentes entre desigualdade 
social e a situação de certos grupos portadores de 
características culturais diferenciadas [...] limita-se 
a considerar que as produções culturais, contidas e 
marcadas por essas relações de poder, envolvem o 
processo de reformulação e resistência. Desse modo são 
suavizados os processos de dominação, de repressão, de 
homogeneização, sem os quais a reação não poderia ser 
compreendida. (VALENTE, 2003, p. 28-29)

Além disso, os PCNs não apresentam propostas definidas e 
mais práticas de combate ao racismo e de referências evidentes da 
contribuição negra no processo de construção da nação. De acordo 
com Valente (2003), a insistência nesse ocultamento no currículo 
escolar tem como impacto o fomento de sérios problemas sociais, 
inclusive em relação à própria identidade de crianças, jovens e adultos 
negros.

É necessário que consideremos o fato de que a “história vista 
de baixo”, ou seja, da experiência de mulheres e homens que 
resistiram historicamente às diversas investidas de dominação, não 
foi tradicionalmente considerada na interpretação dos processos 
históricos. Pelo contrário, essas pessoas tiveram suas perspectivas 
e cultura diminuídas e, às vezes, até mesmo criminalizadas. Assim, 
afirmar que a história dos diversos povos e suas contribuições para as 
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sociedades contemporâneas devem ser igualmente valorizadas não 
necessariamente garante que a participação das populações africanas 
na constituição da sociedade brasileira tenha o mesmo espaço no 
currículo escolar que a participação das populações europeias, por 
exemplo.

O movimento que levou à aprovação das leis de obrigatoriedade 
do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena baseou-se 
na ideia de que o silenciamento da memória dessas populações faz 
parte do mecanismo de dominação histórica. Mais que isso, o racismo 
e as práticas discriminatórias que marcam o cotidiano brasileiro não 
representam apenas heranças do passado, mas, sim, uma ideologia 
que vem sendo recriada e realimentada ao longo de toda a nossa 
história (BRASIL, 2001).

Para romper com esse contexto de desigualdade racial e 
silenciamento histórico das populações indígenas e de origens 
africanas, mais do que afirmar genericamente uma igualdade, é 
necessário fazer um esforço no sentido de pautar essa temática a fim 
de romper com a inércia e a tradição de uma concepção histórica 
fundamentada no preconceito e na violência.

Para a população afrodescendente na época de diáspora 
no Brasil, ser livre significava ter autodeterminação, ser dona do 
próprio destino. Mas, como conquistar cidadania em um contexto 
fortemente marcado pelos ideais do racismo científico e das teorias 
de branqueamento da nação? A cidadania, para a população negra 
nesse momento pós-abolição, era equivalente a ter direitos iguais, e 
não ser vista como inferior, sendo necessário romper com uma série 
de ideologias racistas e negação de direitos que se seguiram ao fim 
da escravidão. 

Com o intuito de transformar essa realidade, foram formados 
ou reformulados clubes e associações, grêmios, entidades políticas 
e centros cívicos por meio dos quais se articulava a reivindicação 
por direitos historicamente negados, como a participação política, 
a moradia e a educação. Figurando como um dos principais eixos 
de luta do movimento negro, a educação foi pauta central desde, 
pelo menos, a década de 1910. Por meio dos jornais de imprensa 
negra, solicitava-se que a “população de cor” procurasse o caminho 
da educação formal, quesito indispensável para a resolução das 
necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais. Essas 
associações concebiam a educação como um recurso para se ganhar 
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respeitabilidade, reconhecimento, habilidade para a vida profissional, 
o entendimento dos seus próprios problemas e também uma forma 
de combater o preconceito (DOMINGUES, 2008). 

De acordo com a historiografia, para o movimento negro de todo 
o século XX, passando pela Frente Negra Brasileira (1931-1937) e pelo 
Movimento Negro Unificado, criado em 1978, houve centralidade 
da disputa pela “reavaliação do papel do negro na História do Brasil” 
e da educação como forma de mudar as condições de vida da 
própria população negra e como recurso para disseminar outras 
interpretações historiográficas que façam frente às concepções 
racistas e eurocêntricas.

A relação entre memória e identidade torna-se evidente 
nas falas das lideranças do movimento negro. Daí a 
necessidade de investir nos espaços de educação, 
questionando a “história oficial” ou a “memória oficial” 
sobre a abolição e mesmo sobre a participação do negro 
na história do Brasil. Vale destacar que a Lei 10.639, 
assinada pelo presidente Lula em 9 de janeiro de 2003, 
que tornou obrigatório o ensino de história e cultura 
afro-brasileira, é uma antiga reivindicação do movimento 
negro brasileiro, e tornou-se realidade a partir das 
pressões do movimento social e de articulações de 
militantes atuantes no parlamento e em outras instâncias 
do poder público (PEREIRA, 2010, p. 19).

Por isso, é importante ressaltar que a aprovação das leis de 
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena é uma conquista sobretudo dos movimentos sociais 
brasileiros, particularmente do Movimento Negro, que sempre teve 
a educação como instrumento de grande valia para a promoção das 
demandas da população negra e o combate às desigualdades sociais 
e raciais (BRASIL, 2006b).

As Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-
Raciais foram publicadas em 2006 a fim de orientar os profissionais 
que trabalham com a educação na implementação da Lei nº 
10.639 em todas as escolas do país. O plano de ação proposto foi 
dividido nas seguintes modalidades de ensino: educação infantil, 
educação fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, 
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licenciaturas e educação quilombola. Para todas as modalidades o 
documento também indica sugestões de atividades.

Pesquise mais

É muito importante que você se familiarize com os textos básicos que 
orientam o ensino brasileiro.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade. Orientações e Ações para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais. Brasília: SECAD, 2006.

Sobre as medidas legislativas de obrigatoriedade de História e Cultura 
Afro-Brasileira como uma conquista pública alcançada pelas ações do 
Movimento Negro e suas relações com a questão da identidade negra, 
leia:

FERNANDES, Viviane Barboza; SOUZA, Maria Cecilia Cortez Christiano 
de. Identidade Negra entre exclusão e liberdade. Rev. Inst. Estud. Bras., 
São Paulo, n. 63, p. 103-120, abr. 2016.

De acordo com estudiosos, nesses anos de vigência legislativa de 
obrigatoriedade do ensino de História e Culturas Afro-Brasileira e 
Indígena, uma das maiores tensões diz respeito à intolerância religiosa 
em relação às religiões de matriz africana. A esse respeito discorre a 
seguinte tese: 

BAPTISTA, Rachel Rua. Na escola com os orixás: o ensino das religiões 
afro-brasileiras na aplicação da Lei 10.639. 2011. Tese (Doutorado em 
Antropologia Social) − Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

A historiografia transatlântica pode oferecer ótimos conteúdos e recursos 
didáticos. A esse respeito pode-se citar:

THORTON, John. A África e os africanos na formação do mundo 
atlântico: de 1400 a 1800. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.

O texto sobre educação infantil contido nas Orientações e 
Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais versa sobre as 
perspectivas históricas dessa modalidade de ensino chamando a 
atenção para a importância do cuidar e do educar como constitutivos 
das relações afetivas que passam pela família e pelos demais grupos nos 
quais a criança está inserida. Já o conteúdo sobre ensino fundamental 
traz considerações ao terceiro e quarto ciclos chamando a atenção 
para a escola e o contexto envolvido na educação antirracista 
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nesta modalidade de ensino. Chama a atenção para a importância 
do currículo, da interdisciplinaridade, alteridade, cultura negra, 
corporeidade e faz recomendações para a abordagem étnico-racial 
no cotidiano escolar. A parte sobre ensino médio aborda a questão 
do jovem como sujeito ativo e criador do seu universo plural, além 
de apresentar essa etapa de ensino como um âmbito de construção 
e desenvolvimento das identidades de negros(as) e não negros(as). 
O cotidiano escolar é visto como um espaço de fazer coletivo, em 
que é importante que professores, professoras, estudantes e demais 
profissionais se reconheçam como sujeitos responsáveis pela 
construção constante de conhecimentos e currículos que atendam 
à pluralidade das culturas africana e afro-brasileira (BRASIL, 2006b).

O texto relativo à EJA aborda a questão étnico-racial das ações 
do Movimento Negro no Projeto Político-Pedagógico e Currículo 
e estabelece vínculos entre as linguagens de jovens e adultos e a 
constituição de identidades negras da população negra, além de 
enunciar possibilidades de colocar jovens e adultos no centro do 
processo de ensino-aprendizagem, entendendo e alimentando suas 
responsabilidades como sujeitos de seus processos educativos. No 
item “Licenciatura” é abordada, justamente, a implementação da 
temática étnico-racial entre conteúdos e metodologias nas Instituições 
de Ensino Superior. Por fim, há ainda a Educação Quilombola, que 
traz aspectos referentes ao campo de ação possível em relação às 
escolas que recebem quilombolas e também às escolas situadas nas 
próprias áreas de quilombos (BRASIL, 2006b).

Exemplificando

Tomando como exemplo as Orientações e Ações para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais para o ensino médio, as disciplinas História, 
Geografia e Sociologia, que compõem a parte de Ciências humanas e 
suas tecnologias, são vistas como áreas privilegiadas para a abordagem 
dessa temática, uma vez que devem

[...] desenvolver competências e habilidades para que o 
aluno [...] construa a si próprio como um agente social 
que intervém na sociedade; para que avalie o sentido dos 
processos sociais que orientam o constante fluxo social, 
bem como o sentido de sua intervenção nesse processo 
(BRASIL, 2000a, p. 21).

Assim, a temática da formação e estruturação político-econômica 
dos impérios e reinos africanos antes da invasão dos países europeus, 
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não pode prescindir do conhecimento dos espaços de 
tradição e de cultura afro-brasileira, estabelecendo 
vínculos com a ancestralidade, com a história de vida dos 
alunos e as histórias de resistência de ontem e de hoje 
(BRASIL, 2006b, p. 198).

a formação da nação brasileira e a constituição de sua população 
influenciada pela relação com a África, o período escravagista e 
as diversas formas de resistência por parte da população negra, os 
quilombos e as comunidades quilombolas, bem como a produção 
cultural, artística e religiosa são pontos imprescindíveis do ensino de 
História e devem ser acompanhados de questões e conceitos sobre 
preconceito, racismo, discriminação racial e de gênero de maneira 
interdisciplinar.

O documento destaca que a aproximação do ensino de História e das 
Culturas Africanas e Afro-Brasileiras

Destaca-se a importância do redimensionamento do conceito de 
raça, uma vez que os significados sociais e culturais atribuídos às 
características fenotípicas entre os grupos étnicos são importantes no 
universo juvenil. Além disso, é necessário que se construam formas de 
combate ao racismo juntamente aos alunos, coletiva e explicitamente, 
e em conjunto às demais disciplinas e à direção escolar.

Evidencia-se, também, a importância das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na educação básica, 
as quais resultam do crescente papel que o protagonismo indígena 
tem desempenhado no cenário educacional brasileiro. A luta 
do movimento indígena havia repercutido na Constituição de 
1988, quando estabeleceu o reconhecimento, a manutenção e 
a proteção da sociodiversidade indígena nas políticas públicas. 
No campo da educação, as diretrizes têm por objetivo zelar pela 
garantia do direito à educação escolar diferenciada às comunidades 
indígenas “com qualidade social e pertinência pedagógica cultural, 
linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes 
e perspectivas dos próprios povos indígenas” (BRASIL, 2013, p. 
377). Assim, as diretrizes regulam escolas indígenas de educação 
básica e os sistemas de ensino na elaboração, no desenvolvimento 
e na avaliação de seus projetos educativos. Também orientam a 
construção de instrumentos normativos para tornar a Educação 
Escolar Indígena um projeto orgânico e sequenciado, ao mesmo 
tempo que asseguram os princípios da especificidade “do bilingüismo 
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e multilinguismo, da organização comunitária e da interculturalidade 
fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, 
valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais” (BRASIL, 2013, 
p. 404). O modelo de organização e gestão das escolas indígenas 
também deve ser pensado de maneira a assegurar as práticas 
econômicas e socioculturais, formas de produção de conhecimento 
de determinada comunidade. As diretrizes são responsáveis, ainda, 
por orientar os sistemas de ensino da União quanto à formação dos 
professores indígenas e a colaboração de especialistas em saberes 
tradicionais, funções próprias e necessárias ao bem viver dos povos 
indígenas “como os tocadores de instrumentos musicais, contadores 
de narrativas míticas, pajés e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, 
organizadores de rituais, conselheiros” (BRASIL, 2013, p. 377).

Além da Educação Escolar Indígena, vale fazer uma reflexão sobre 
a importância social de se estender o debate realizado anteriormente 
em relação à educação sobre História da África e Cultura Afro-Brasileira 
à educação sobre a história dos povos indígenas, suas resistências e 
lutas ao longo da história brasileira e ainda hoje em dia, estudando a 
historiografia a esse respeito e transpondo essas perspectivas para o 
entendimento dos processos históricos.

Assimile

Nas últimas seções discorremos sobre as diretrizes curriculares 
estabelecidas nacionalmente durante as últimas décadas, formuladas por 
etapas e modalidades do ensino básico nacional. Em 2013, no entanto, 
o Ministério da Educação lançou as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais da Educação Básica, atualizando a base comum de norteadores 
das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. A 
necessidade de tal medida se deu pelo fato de que houve constantes 
reformulações do ensino nos últimos anos, por exemplo, o ensino 
fundamental de nove anos e a obrigatoriedade do ensino gratuito dos 
quatro aos 17 anos de idade. Com base em uma série de estudos, debates 
e audiências públicas foram formuladas as Novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais que compilam os Parâmetros Curriculares Nacionais 
elaborados durante a década de 1990 e as diretrizes correspondentes 
às medidas legislativas subsequentes, incluindo: educação infantil, 
fundamental e média, a educação no campo, a educação indígena, a 
quilombola, a educação especial, para jovens e adultos em situação de 
privação de liberdade nos estabelecimentos penais e para a educação 
profissional técnica de nível médio. Além disso, estão incluídas as 
diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, 
a educação ambiental, a educação em direitos humanos e para a 
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educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana. Por esses motivos, o documento 
se constitui no texto mais completo a nortear o ensino brasileiro 
atualmente (BRASIL, 2013).

Sem medo de errar

Nesta seção, discutimos como inserir as temáticas de História da 
África e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena em seu plano de ensino. 
Mais do que uma simples obrigatoriedade da inserção de temas 
ao seu plano, a legislação brasileira reconhece a luta histórica do 
movimento negro e se apresenta como instrumento de combate às 
desigualdades sociais e raciais, promoção da cidadania e fomentadora 
da memória coletiva e das identidades. Assim, mais do que pesquisar 
a respeito dessa temática e pensar formas metodológicas de transpor 
esse conteúdo para o contexto de ensino-aprendizagem, as diretrizes 
nacionais indicam a necessidade de que esses temas sejam trazidos 
para projetos sociais pertinentes ao cotidiano do grupo com o qual 
se trabalha e que o combate a opressões históricas, como o racismo, 
seja abordado de maneira transversal ao longo dos outros temas. 

Para que você possa inserir os conteúdos previstos pelas Leis nº 
10.639 e nº 11.645 em seu plano de ensino, será necessário que você 
articule o conteúdo desta seção ao conteúdo das seções anteriores, 
ou seja, para desenvolver esse conteúdo em sala de aula, é necessário 
que você tenha em vista uma modalidade de ensino específica, suas 
próprias diretrizes e o conceito de interdisciplinaridade.

Na primeira seção discutimos a importância de os projetos 
educativos estarem associados ao cotidiano dos educandos. Assim, 
a chance de alcançar o sucesso educativo é sempre maior quando 
se leva em consideração o contexto específico com o qual se está 
trabalhando. 

Tomemos como exemplo uma pesquisa realizada por duas 
pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, em 2014. 
Nela, foram entrevistadas mulheres negras da periferia de Salvador, 
Bahia, em busca de suas representações e elementos identitários. 
Por meio dos discursos identificados nessa pesquisa, as autoras 
afirmam que a experiência feminina negra nesses espaços é marcada 
por representações sociais estereotipadas e impactos cotidianos do 
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preconceito, mas que, a despeito disso, elas seguem construindo 
identidades de resistência. 

Percebe-se que as mulheres apresentam identidades marcadas 
pelas próprias práticas sociais, empoderamento, autonomia e 
criticidade, ao mesmo tempo que internalizam padrões e têm a 
vivência marcada pelo sentimento de inadequação diante dos 
padrões racistas e machistas valorizados socialmente. De acordo 
com elas, há uma adaptação criativa das interlocutoras e mulheres 
negras pensadas por elas, uma vez que possuem práticas sociais 
transformadoras nesse movimento identitário complexo.

Pode-se supor que a experiência encontrada nos discursos 
das mulheres que participaram dessa pesquisa possa ser presente 
também nas adultas, jovens e crianças que estão cursando o ensino 
regular em Salvador e também no restante do Brasil. Essa é uma 
problemática que marca a experiência das meninas e mulheres 
negras, cuja transformação também é tarefa educativa, conforme as 
diretrizes educacionais que trabalhamos nesta seção. 

Assim, pensar estratégias de combate ao racismo e machismo, 
bem como de fomento à memória coletiva, ao orgulho, à identidade 
e ao empoderamento das mulheres negras não apenas é essencial 
para aquela comunidade, mas também faz parte do próprio ofício 
do educador de História. Fazendo um exercício como esse, você 
cumpre, ao mesmo tempo, tanto a diretriz dos PCNs que indica 
a necessidade de que o conteúdo seja pertinente ao cotidiano do 
aluno quanto as Leis nº 10.639 e nº 11.645 no que diz respeito à 
responsabilidade social do ensino de História no combate ao racismo 
e no fomento à identidade negra.

A proximidade com a experiência vivenciada pelos educandos 
pode indicar os caminhos a seguir. Por meio desse tema disparador, 
é possível articular as histórias das populações africanas e afro-
brasileiras (trazendo elementos que permitam flagrar construções 
históricas negativas e violentas em relação às mulheres negras) com 
os interesses classistas das elites brancas racistas no Brasil. Igualmente 
importantes são as histórias de luta e resistência da população negra 
e também histórias das sociedades africanas de um período anterior 
à invasão europeia, que mostrem possibilidades de interpretação 
dessas populações também em suas especificidades, sem a restrição 
à interlocução com os povos europeus e com o tráfico transatlântico 
dos últimos séculos.
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Pensando na interdisciplinaridade, outra questão importante para 
as diretrizes nacionais de ensino, seu trabalho pode envolver, a partir 
dessa temática, a interlocução com disciplinas como a Sociologia. Essa 
conexão pode mostrar os laços entre a historicidade e a atualidade, 
os problemas sociais causados pelo racismo nos dias atuais. Para seu 
plano de ensino, formule atividades pautadas na realidade dos alunos 
e que visem transformar preconceitos históricos arraigados. Além 
disso, valorize atividades que saiam dos limites escolares e dialoguem 
com o contexto local. A interlocução com a disciplina de Artes e a 
visitação a museus, quilombos, jongos, sambas e outros espaços de 
resistência negra, por exemplo, podem oferecer várias possibilidades 
educativas e transformadoras.

Faça valer a pena

1. Como a criança escrava Frederick Douglass, muitos dos quatro milhões de 
pessoas que celebravam a emancipação tinham desde há muito entendido 
que “o conhecimento tornava inadequada a escravatura para as crianças”. E 
como o dono de Douglass, os agricultores donos de escravos perceberam 
que “se deres a um negro a mão… ele tomará o braço. O conhecimento 
estragava o melhor nigger do mundo”. Não obstante da proscrição do dono 
Hugh, Frederick Douglass continuou secretamente a sua perseguição pelo 
conhecimento. Depressa foi capaz de escrever todas as palavras a partir do 
Webster Spelling Book (cartilha), mais tarde aperfeiçoou a sua competência 
lendo a bíblia da família e outros livros na clandestinidade da noite. 
Evidentemente que Frederick Douglass era um ser humano excepcional 
que se tornou num brilhante pensador, escritor e orador. Mas o seu desejo 
por conhecimento não foi excepcional entre o povo negro, que sempre 
manifestou uma urgência profunda em adquirir conhecimento. Um grande 
número de escravos também queria ser inapto desajustado à flagrante 
condição para eles destinada. Uma escrava agrícola entrevistada em 1939, 
Jenny Proctor relembrou o Webster’s Spelling Book (cartilha) pelo qual ela 
e as suas amigas estudaram sub-repticiamente: “Nenhuma de nós estava 
autorizada a ler um livro ou a tentar aprender. Eles diziam que ficávamos mais 
espertas que eles se aprendêssemos alguma coisa, mas nós fugíamos e com 
o velho livro azul escondíamo-lo até tarde de noite e então com a luz de uma 
pequena tocha estudávamo-lo. Aprendemos. Agora posso ler e escrever 
alguma coisa.” O povo negro aprendeu que a emancipação de “quarenta 
hectares e uma mula” era um rumor malicioso. Eles tinham de lutar pela terra, 
eles tinham de lutar pelo poder político. E depois de séculos de privação 
educacional eles iam zelosamente afirmar o seu direito de satisfazer o seu 
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profundo desejo de aprender. Mais, como os seus irmãos e irmãs em todo o 
Sul, o recentemente libertado povo de Memphis reuniu-se em assembleia e 
resolveu que a educação era a sua primeira prioridade. No primeiro aniversário 
da proclamação da emancipação, eles reclamaram aos professores do Norte 
para diligenciarem e “trazerem as suas tendas com eles, prontas para serem 
levantadas no campo, à berma da estrada, ou no forte, e não esperarem por 
casas magníficas a serem levantadas em tempo de guerra…” (DAVIS, 2016).
O texto-base corresponde a um trecho do capítulo “Educação e libertação: 
a perspectiva das mulheres negras” do livro Mulher, raça e classe, de Angela 
Davis, lançado nos Estados Unidos em 1983. Com base nesse trecho, analise 
as afirmativas a seguir:
I – Discorre a respeito da importância da educação para a emancipação da 
população negra recém-liberta nos Estados Unidos. A questão tornou-se 
uma das pautas prioritárias do Movimento Negro, motivo pelo qual Angela 
Davis dá destaque em seu livro.
II – A educação também é uma das prioridades do Movimento Negro brasileiro, 
que a considera uma ferramenta de suma importância para o combate ao 
racismo. A luta dessas pessoas durante as últimas décadas culminou na 
aprovação de importantes leis que tornaram obrigatório o ensino de História 
da África e Cultura Afro-Brasileira, bem como o compromisso da educação 
com o combate ao racismo em todo o território nacional.
III – A luta do Movimento Negro brasileiro se assemelha à do Movimento 
Negro estado-unidense no que diz respeito ao foco dado à questão da 
educação como direito negado à população negra das Américas durante 
séculos e como forma de combater o racismo, no entanto não se pode dizer 
que o Movimento Negro brasileiro tenha conseguido vitórias significativas a 
esse respeito, uma vez que as escolas do país continuam sendo espaços de 
reprodução do racismo.

É possível afirmar que:
a) Apenas I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão corretas.

d) Apenas I e III estão corretas.
e) Todas estão corretas.

2. A Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº 11.645/2008 estabelecem o ensino da 
História da África e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no Brasil. A respeito 
das resoluções previstas por essas medidas legislativas assinale a alternativa 
correta:

a) Estabelecem o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, e o Dia do 
Índio, 19 de abril, como parte do calendário escolar.

b) Estabelecem a promoção de visitas nas escolas de representantes de 
instituições afro-brasileiras e indígenas para atividades culturais e educativas 
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nas datas comemorativas.

c) Criam a disciplina específica de “História da África e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena” a ser cumprida na última série do ensino médio.

d) Objetivam implantar ações de combate à discriminação étnico-racial no 
cotidiano escolar de maneira transversal em todas as disciplinas escolares e 
nas diversas modalidades de ensino.

e) Determinam o sistema de cotas nas escolas públicas estaduais e municipais 
visando à garantia de um porcentual de vagas para alunos negros e indígenas.

3. As situações conflituosas referentes à religião nas escolas brasileiras 
envolvem questões vinculadas à trajetória e convicções pessoais de 
profissionais da educação, à ação de entidades religiosas, à postura e 
concepções de gestores e gestoras e às reações de estudantes e familiares. 
[...] Os conflitos muitas vezes resultam em agressões físicas, como 
socos, pontapés e até apedrejamento. Outras vezes a agressão é verbal, 
submetendo a vítima a constrangimento e vergonha. Há casos de demissão 
ou afastamento de professoras/es que levaram livros ou materiais sobre 
candomblé e umbanda para estudo em sala de aula. A intolerância e o 
preconceito em relação às religiões de matriz africana em sala de aula, via de 
regra, são encaradas como brincadeiras, ações corriqueiras entre estudantes 
e, dificilmente, são percebidos na sua dimensão discriminatória. A omissão e 
o silenciamento são praticados por muitas professoras e professores, atitude 
que pode ser interpretada como legitimadora da ofensa por aquele que a 
pratica. Essas situações levam estudantes à repetência, evasão ou solicitação 
de transferência para outras unidades educacionais, contribuindo para o baixo 
desempenho escolar. No caso de intolerância praticada contra profissionais 
da educação, as agressões resultam em demissões, esgotamento físico 
e psíquico e solicitação de afastamento. O pacto de silêncio diante do 
problema de intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana 
é uma das facetas da manifestação do racismo, prática ainda hoje negada na 
nossa sociedade e no espaço escolar. (CARREIRA; CARNEIRO, 2010)

A respeito da intolerância religiosa mencionada no texto-base, é possível 
afirmar que:

a) Trata-se de um problema que foi superado nas escolas nacionais após 
a promulgação da Lei nº 10.639/2003, que torna obrigatória a inserção da 
História da África e Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares.

b) É um tipo de preconceito que afeta, igualmente, adeptos de todas as 
religiões.

c) Constitui-se em uma violência que precisa ser combatida conforme a 
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laicidade assegurada pela Constituição Brasileira e Lei nº 10.639/2003, uma 
vez que se trata de um preconceito que possui um caráter racista, pois tem 
como principal alvo as religiões de matriz africana. 

d) Faz parte de um conjunto de atos de violência física ou psicológica 
categorizados como bullying e que, como tais, devem ficar sob incumbência 
exclusiva dos gestores escolares. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.
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Unidade 2

Ensino de História e suas 
temporalidades e inovações 
metodológicas

Nesta unidade vamos estudar temas relativos à teoria da 
História com questões indispensáveis para a prática docente no 
ensino História nos níveis fundamental e médio. Começaremos 
refletindo sobre tópicos fundamentais da ciência histórica, como 
tempo, cronologia, memória e a relação entre passado e presente. 
Destacaremos também as noções de processo, estrutura e 
conjuntura. Esse conjunto de utensílios teóricos, essenciais para 
entender e analisar os diferentes momentos do passado é bastante 
complexo e serve tanto ao pesquisador como ao professor, 
apresentando possibilidades, limites e desafios para ambos.

Além disso, questões pertinentes à sala de aula – como as 
sequências didáticas, os usos e as possibilidades dos livros didáticos, 
a tão almejada e necessária interdisciplinaridade e a pedagogia de 
projetos –, já estudadas por você do ponto de vista da legislação 
educacional, serão analisadas mais de perto quanto às suas 
especificidades quando ligadas ao ensino de História.

Nesse sentido, você será provocado a experimentar e a propor 
a seus futuros estudantes situações que os levem à sensibilização, 
à construção de propostas imaginativas, atuais, práticas e a pensar 
a História “fora da caixinha” dos livros, bancos escolares e limites 
tradicionais disciplinares.

Boa viagem!

Convite ao estudo
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Seção 2.1

Ensino de História e suas temporalidades

Tempo, passado, presente e futuro são conceitos que muitas 
vezes sabemos o que significam, mas não sabemos descrevê-los ou 
nomeá-los. Não é por acaso que o tempo é uma das inspirações de 
muitas obras de poetas, escritores e vários outros artistas.

Existem formas objetivas e científicas de medirmos a passagem do 
tempo, no entanto sentimos e vivenciamos a passagem do tempo de 
maneira subjetiva e, às vezes, de forma muito pessoal. Como adultos 
sentem a passagem do tempo? O ritmo acelerado do trabalho e 
dos compromissos pode fazer que tenhamos a impressão de que o 
tempo passa cada vez mais rápido, não é verdade? Quando éramos 
crianças e adolescentes, marcávamos e sentíamos a passagem do 
tempo de outras formas. Você se recorda de como costumava fazer 
isso? Possivelmente, os conceitos de passado e futuro não eram 
vivenciados por você da mesma forma como o são nos dias atuais. 
Quando você era criança, como imaginava que seria sua vida adulta?

De posse dessas lembranças e sentimentos, como podemos fazer 
com que crianças e jovens, a partir de suas próprias experiências, 
compreendam melhor os conceitos de tempo, passado e futuro? 

Ainda que não consigamos necessariamente descrever e resumir 
essas noções em um conceito único, científico e “fechado”, elas são 
de suma importância para a compreensão dos processos históricos. 
Crianças, jovens e adultos, por meio de experiências diversas ao 
longo da vida, vão aos poucos se aproximando dessas ideias e as 
reconstruindo, pois nossas noções temporais se entrelaçam com 
nossas memórias e vivências.

Como os historiadores entendem e utilizam as noções de tempo? 
Como nós, educadores, podemos aproximar essas noções do ensino 
e da aprendizagem de História nos ensinos fundamental e médio? Seu 
desafio como futuro docente é ser capaz de utilizar conscientemente 
estratégias de ensino e aprendizagem que proporcionem a seus 
futuros estudantes a construção de uma visão de mundo situada 
historicamente.

Quais atividades didáticas podem ser desenvolvidas com crianças 

Diálogo aberto 
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e jovens do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio 
para que eles possam sentir e expressar de forma autônoma, subjetiva 
e objetiva a passagem do tempo? Quais fontes históricas, materiais, 
experiências e atividades os professores de História podem lançar 
mão para alcançar esse objetivo?

Portanto, nesta seção, você definirá com qual ou quais noções de 
tempo você trabalhará em seu plano de aula, bem como estabelecerá 
quais materiais e estratégias metodológicas serão mais adequados 
para melhor situar historicamente o tema proposto em seu plano.

Não pode faltar

Marc Bloch (1886-1944), um dos historiadores mais importantes 
da contemporaneidade, afirmou que “a História é a ciência dos 
homens no tempo” (BLOCH, 2001, p. 55). Essa definição é bastante 
abrangente e é uma das mais aceitas pelos historiadores nos dias 
de hoje. De acordo com esse pensador, onde há seres humanos e 
quando estabelecemos uma relação entre eles e o tempo em que 
viveram há possibilidade de investigação histórica. Portanto, dois 
elementos fundamentais para nossas investigações e análises são o 
tempo e a presença de seres humanos.

Façamos uma reflexão sobre a forma como aprendemos sobre 
o tempo histórico. Um dos recursos didáticos mais utilizados pelos 
professores até os dias atuais são as linhas do tempo ou linhas 
cronológicas. Do ponto de vista pedagógico, elas têm objetivos 
válidos: localizar eventos e processos no tempo e no espaço, 
auxiliar os alunos a compreender a sucessão de fatos, dar a ideia 
de anterioridade, simultaneidade e posteridade, correto? Desse 
ponto de vista, o uso pedagógico das linhas cronológicas é bastante 
interessante. O problema é quando usamos somente esse recurso, 
sem explicitar que ele é tão somente um recorte ínfimo do passado, 
possivelmente uma visão eurocêntrica de uma parte específica do 
mundo e, mais do que isso, uma visão do passado que só é possível 
no presente.

BLOCH, MARC. Apologia da História ou O ofício do historiador. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

Essa obra é considerada um clássico entre os historiadores. Nela, Marc 
Bloch define o que entende como as bases do trabalho do historiador 

Pesquise mais
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(como o tempo) em uma linguagem simples, com definições precisas, 
mas nem por isso fechadas ou definitivas.

Quando usamos linhas do tempo de maneira isolada e não 
problematizada, corremos o risco de reforçar para os alunos a ideia 
positivista de que a história dos seres humanos sempre avança 
para o progresso, “do ruim para o bom”, sem retrocessos, como o 
Super-Homem: “para o alto e avante!”, o que do ponto de vista dos 
estudos históricos atuais não é verídico, considerando que a História 
não é vista como uma ciência produtora de verdades únicas nem 
necessariamente “rumo ao progresso”.

Guerras, processos ditatoriais, genocídios, desastres ecológicos 
causados pelos seres humanos são exemplos de retrocessos no 
processo histórico.

Do ponto de vista da História, o tempo não é linear nem tem 
somente uma direção e velocidade. Para a História, o tempo tem 
diferentes ritmos, momentos de avanço e retrocesso. É sentido e 
vivenciado pelos grupos humanos de maneiras diversas. Um dos 
exemplos é a forma como culturas diferentes estabeleceram maneiras 
distintas de medir a passagem do tempo.

Para algumas sociedades, como a asteca, o tempo é cíclico, ou 
seja, não tem começo nem fim, mas inúmeros recomeços. Os astecas 
baseavam-se no “tempo natural” – na astronomia, nas estações do 
ano, nos ciclos das plantas e dos animais –para medir a passagem 
do tempo, daí advém seu formato redondo, que não tem começo 
nem fim. Já, para a sociedade judaico-cristã, o tempo é visto como 
linear, ou seja, tem somente um início e um fim. Esse calendário se 
fundamenta na crença dos cristãos e é seguido pela maioria dos 
brasileiros e dos países ocidentais.

Assimile

A ação de sensibilizar os alunos está ligada a fazê-los perceber eventos 
sem que o professor dê a eles uma resposta pronta. Nesse sentido, é 
importante que o professor promova atividades que possibilitem vivência  
significativas para os alunos. Sensibilizar está ligado ao verbo sentir, 
experimentar, usar os sentidos e os sentimentos.

Referir ao passado é tratar da memória. É importante conversar com 
crianças e jovens sobre a importância da memória, sobre fatos, 
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Fonte: <https://goo.gl/qNnl8K>. Acesso em: 25 jan. 2017. 
(Confira o calendário solar asteca em cores acessando ao link). 

Figura 2.1 | Calendário solar colorido asteca

Em que ano estamos? Quando celebramos a mudança de ano? 
Por que dividimos o tempo em dias, semanas, meses e anos? Por 
que os meses têm números de dias diferentes? Por que existem 
anos bissextos? Essas perguntas parecem ter sido feitas por uma 
criança na “idade dos porquês?”, não é mesmo? A partir dos 4 anos, 
as crianças, que fazem muito mais sinapses que os adultos (KANDEL, 
2009) e têm muito mais curiosidade sobre o mundo que as cerca, 
costumam questionar elementos do cotidiano que muitas vezes os 
adultos já aceitam como dados. Para sermos especialistas do tempo e 
do passado, é necessário que nos debrucemos, mais uma vez, sobre 
esses aspectos cotidianos com olhos curiosos. Por que medimos o 
tempo da forma como o fazemos?

Nosso calendário é chamado de gregoriano porque foi 
promulgado pelo Papa Gregório XIII e teve sua última versão criada 
em 1582, quando passou a ser da maneira como o conhecemos. Por 
ser um calendário cristão, o calendário gregoriano baseia--se na data 
em que os teólogos acreditam que nasceu Jesus, em outras datas 
ligadas à liturgia cristã, além dos ciclos do sol e da lua. No entanto, 

eventos,informações que costumamos guardar ou não na memória 
e o que nos leva a fazer essa seleção consciente (ou inconsciente).

Por outro lado, o movimento de pensar no futuro está ligado à ideia 
de projetar, no entanto só podemos projetar o futuro com base no 
presente. Quando você pensa no seu futuro, quais aspectos do seu 
presente costuma levar em consideração?
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O advento da urbanização e da industrialização ocorreu (e ainda 
está em processo) em diferentes ritmos, nos diferentes lugares do 
mundo e de acordo com as culturas locais. O modo de produção 
capitalista, na medida em que foi sendo implementado, apesar das 
diferenças, alterou profundamente a vida das pessoas e a relação que 
elas estabeleciam com a natureza e com o tempo.

Antes de as fábricas ditarem o ritmo de vida das pessoas, esse ritmo 

existem pelo menos mais 28 calendários em utilização no mundo 
atualmente. Quantos deles você conhece? Ou seja, nem todas as 
pessoas vivem no mesmo ano, comemoram o ano novo na mesma 
data, têm as mesmas datas comemorativas etc. É sempre importante 
lembrar que tudo é histórica e culturalmente construído e portanto, 
diverso.

Apesar de uma quantidade razoável de pessoas seguir o calendário 
gregoriano, não podemos nos esquecer de que as religiões cristãs não 
são as únicas que existem no mundo. Vivemos em um planeta diverso 
de vários pontos de vista, multicultural, com milhares de religiões (e 
todas têm a mesma importância) e valores. Cada grupo social vivencia 
o tempo de uma forma diferente. Aproximadamente um quarto (¼) 
da população mundial, por exemplo, comemora a passagem do 
ano no dia 7 de fevereiro, e certamente você se relaciona, ainda 
que indiretamente, com essas pessoas: são os chineses. Quantos 
produtos e tecnologias que utilizamos são produzidos por eles? Ou 
seja, não é só no passado que as pessoas viviam em diferentes ritmos 
e cronologias.

Reflita

Como seria nossa vida se ela não não fosse organizada com base no 
relógio e no tempo do trabalho? 

Como podemos propor o estudo de História para nossos alunos?

Tendo em vista que existem, pelo menos, 28 calendários em uso 
atualmente, é correto ensinarmos crianças e jovens a medir a passagem 
do tempo somente de acordo com o calendário gregoriano? Como 
podemos relativizar e valorizar o multiculturalismo por meio do estudo 
dos calendários?

De que maneira a internet, as redes sociais, os celulares e outras 
tecnologias da comunicação modificam nossa percepção sobre a 
passagem do tempo, o presente, o passado e o futuro?
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Pesquise mais

Tempos Modernos (1936, EUA, direção: Charlie Chaplin)

Provavelmente você já deve ter assistido a algum trecho dessa obra 
clássica do cinema do século XX. Por meio de uma crítica bem-humorada 
à fábrica e ao ritmo de trabalho imposto por ela, Chaplin também faz 
uma crítica às consequências sociais da industrialização em massa.

Dessa forma, podemos afirmar que o tempo socialmente imposto 
pelo capitalismo se sobrepõe ao tempo da natureza nos dias de hoje. 
Muitas vezes, somos tão condicionados a seguir o tempo do relógio, 
dos compromissos de trabalho, que nem pensamos como seria 
nossa vida sem esse tipo de controle.

era ditado pela natureza, pelas estações do ano, pelo clima, pelas 
marés, pela florada e amadurecimento das plantas, pelos ciclos de 
reprodução dos animais etc. Essa ligação profunda com a natureza, 
com seu tempo e ritmo, tão presente entre os grupos humanos 
no período paleolítico, foi muito lentamente sendo modificada 
a partir do neolítico com o processo de sedentarizarão e também 
com a construção das primeiras vilas e cidades. A divisão social do 
trabalho e a formação do Estado também podem ser citados como 
acontecimentos que foram, aos poucos, modificando a relação 
dos seres humanos com o tempo da natureza. No entanto, esses 
processos ocorreram de modos diversos em termos de forma, tempo 
e ritmo entre os vários grupos humanos distribuídos pelo mundo.

Alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, apontam que foi a 
partir da Revolução Industrial (século XVIII, na Europa) que começou 
a haver uma ruptura definitiva entre os seres humanos e o tempo 
da natureza. Com a formação do operariado – submetido a longas 
jornadas de trabalho, destituído de saberes, ferramentas e matéria-
prima que possibilitavam a produção de artigos artesanais, que agora 
trocava sua mão de obra por salários –, grande parcela da população 
passou a ser dominada pelo tempo do relógio e da fábrica. O tempo 
passou a ser contado como uma convenção humana, ou seja, 
o cotidiano dessas pessoas (primeiro homens, depois mulheres 
e crianças) passou a ser organizado pelo relógio, e não mais pelas 
estações do ano, pelo nascer do sol etc. Esse é o “tempo social”, ou 
seja, imposto pela sociedade.
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Fonte: <https://pixabay.com/pt/salvador-dali-grafite-arte-de-rua-720882/>. Acesso em: 25 jan. 2017.

Figura 2.2 | Grafite de artista catalão inspirado na obra A persistência da memória 
(1931), de Salvador Dalí

Sobre a questão do tempo e da cronologia, podemos sintetizá-la 
da seguinte maneira:

O tempo, como produção humana, é uma ferramenta 
da História, visível em instrumentos como calendários 
e a cronologia. Cronologia é a forma de representar os 
acontecimentos históricos no tempo, o que exige um 
calendário e uma noção de contagem do tempo. Todas 
as civilizações possuem uma data que convencionam 
como o início do tempo e, logo, o início da história. 
Assim, contando a partir dessa data – que representa 
normalmente o início do mundo – demarcam os anos 
e os séculos, situando cada acontecimento. Nessa 
perspectiva, o calendário, o ano, o século e a cronologia 
são invenções da mais alta importância para a História 
como a entendemos hoje. Juntas, compõem o tempo 
cronológico, medição adotada pelos historiadores. E, 
no entanto, cada cultura tem uma maneira específica 
de ver o tempo, muitas delas inclusive prescindindo 
do calendário. Dessa forma, nem todo tempo histórico 
é tempo cronológico, pois uma sociedade pode não 
registrar seus acontecimentos em uma cronologia, não 
possuindo uma organização de anos e séculos, sem que 
isso faça com que ela deixe de ter história. Nesse sentido, 
a História é a experiência humana pensada no decorrer 
do tempo, mesmo sem cronologia. (SILVA; SILVA, 2010, 
p. 390)
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Exemplificando

Apesar de o tempo ser uma questão fundamental para entendermos a 
História, ele também é abordado por outras áreas do saber, tais como a 
Filosofia, a Sociologia, a Teologia e a Física. Einstein afirmou que o tempo 
não passa da mesma forma em todos os lugares e Stephen Hawking 
criou o conceito de tempo imaginário para provar que o universo é finito. 

De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, um segundo, hoje, 
equivale a 9.192.631.770 períodos da radiação característica do Césio 
133. Essa definição nos ajuda?

É possível definirmos objetivamente o tempo?

No início desta seção utilizamos a definição de Bloch (2001) sobre 
História. Marc Bloch foi um dos fundadores da Escola dos Annales, 
movimento que posteriormente ficou conhecido como História 
Nova e que teve origem na França na primeira metade do século 
XX. Esse grupo de historiadores propôs diversas mudanças para as 
pesquisas históricas (novos sujeitos, novos objetos, novos problemas, 
interdisciplinaridade etc.) e, entre elas, as propostas de estudo da 
macro e micro-história e das diferentes estruturas sociais.

Marc Bloch é considerado um dos fundadores e membro da 
primeira geração dos Annales. Já Lucien Febvre (1878-1956) é 
considerado membro da segunda geração da Escola dos Annales. 
Ele foi o responsável por propor o estudo histórico com base nas 
relações estruturais entre o meio físico e a sociedade. Para isso, os 
historiadores passaram a lançar mão de estudos mais sistemáticos, 
buscando acumular séries documentais que possibilitassem 
compreender o funcionamento das estruturas sociais investigadas em 
estudos macro-históricos. Febvre fez essa proposta antes da utilização 
dos computadores em larga escala, como ocorre nos dias de hoje, 
pois é claro que as tecnologias da informação, o armazenamento 
e a disponibilização de arquivos via internet possibilitam e facilitam 
enormemente esse tipo de pesquisa.

Nesse sentido, o estudo histórico das estruturas busca relacionar 
o tempo individual (mudanças mais rápidas e duração mais curta), o 
tempo social (das estruturas e da coletividade) e o tempo geográfico, 
que muda muito lentamente. Ou seja, o estudo das estruturas busca 
relacionar diferentes tempos de mudança dessas três estruturas de 
naturezas diferentes, mas com ênfase na “longa duração”, sem perder 
de vista as mudanças proporcionadas pelas demais temporalidades. 
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Em sala de aula é importante fazer que os alunos de várias faixas 
etárias entendam que, atualmente, o estudo da História se dá na 
relação entre essas diferentes durações do tempo e seus ritmos. 
Nesse sentido, a História nunca é única, monolítica e linear, bem 
como o tempo e sua passagem não são sentidos da mesma forma 
pelos indivíduos.

Até algumas décadas atrás era bastante comum a ideia de que a 
História era uma disciplina escolar que tinha como principal objetivo 
decorar nomes e datas considerados “importantes”. Você se lembra 
disso? Importantes para quem? Essa concepção de ensino de História 
mudou bastante nos últimos anos, especialmente após a promulgação 
da LDB de 1996 e dos PCNs, conforme você estudou na unidade 
anterior. Atualmente, tanto a legislação quanto as pesquisas históricas 
ligadas à área de ensino de História vêm apontando uma tendência 
a estudar semelhanças, diferenças, singularidades e construções 

De acordo com outro membro da terceira geração dos Annales, 
Jacques Le Goff:

[...] uma nova concepção do tempo histórico desempenha 
um papel importante. A história seria feita segundo ritmos 
diferentes e a tarefa do historiador seria, primordialmente, 
reconhecer tais ritmos. Em vez do estrato superficial, 
o tempo rápido dos eventos, mais importante seria o 
nível mais profundo das realidades que mudam devagar 
(geografia, cultura material, mentalidades: em linhas 
gerais, as estruturas) – trata-se do nível das ‘longas 
durações’ (Braudel). O diálogo dos historiadores da longa 
duração com as outras ciências sociais e com as ciências 
da natureza e da vida – a economia e a geografia, 
ontem; a antropologia, a demografia e a biologia, hoje 
– conduziu alguns deles à ideia de uma história ‘quase 
imóvel’ (Braudel, Le Roy Ladurie). Colocou-se então a 
hipótese de uma história imóvel. Mas, a antropologia 
histórica caminha no sentido contrário à ideia de que 
o movimento, a evolução se encontrem em todos os 
objetos de todas as ciências sociais, pois seu objeto 
comum são as sociedades humanas (sociologia, 
economia, mas também antropologia). Quanto à história, 
ela só pode ser uma ciência da mutação e da explicação 
da mudança. [...] não esquecer que as estruturas por ela 
estudadas são dinâmicas. (LE GOFF, 2008, p. 15)
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históricas específicas. Nesse sentido, é imprescindível a compreensão 
de que a História não é construída de fatos aleatórios e isolados, mas 
é fruto de processos de diferentes durações, com vários sujeitos e 
passível de múltiplos olhares e interpretações.

Assimile

“Braudel defende a pesquisa histórica que prioriza a longa duração. Os 
próprios fundadores da revista dos Annales já pensavam a história a partir 
de longos períodos, contrapondo-se à história política dos séculos XVIII e 
XIX, ainda que Braudel afirme que a história política não é exclusivamente 
factual, nem condenada a sê-lo. Vários fatores os levaram a defender 
esta posição. Rompe-se com a idéia de tempo revolucionário da 
modernidade, na busca de uma explicação estrutural da história – mais 
consistente, menos impressionista. Representa a necessidade de uma 
desaceleração da história, trazendo para o mundo dos historiadores 
o conceito de “estrutura social”, ainda que modificado, negando a 
atemporalidade de alguns modelos de sociólogos e antropólogos.” 
(CRACCO, 2009, p. 9)

Com relação ao tempo, é importante chamar a atenção dos 
alunos para as diferentes durações que os eventos históricos 
possuem. Em sala de aula, destacamos principalmente os conceitos 
de curta duração, média duração e longa duração. Auxiliar os alunos 
a identificá-los e a compreender sua importância nos contextos 
históricos pode auxiliá-los não somente a compreender melhor os 
processos históricos, mas também a se tornarem paulatinamente 
autônomos na construção de pequenas análises históricas.

Os eventos de curta duração, como o próprio nome indica, são 
aqueles que ocupam um pequeno espaço de tempo, por exemplo: 
um jogo de futebol, uma batalha, uma votação no Senado. Os eventos 
de média duração nem sempre são reconhecidos de imediato pela 
maioria das pessoas, mas geralmente são processos que duram 
determinado espaço de tempo, que pode ser mais ou menos 
delimitado, por exemplo: os momentos pós-Guerra, a Primavera 
Árabe, o período da mineração no Brasil. Já os eventos de longa 
duração são aqueles que se estendem por longos períodos e que, 
apesar de sofrerem modificações ao longo do tempo, estas ocorrem 
de forma lenta, por exemplo: o feudalismo na Europa, o cristianismo, 
a ocupação da América pelos europeus.

Eventos de diferentes durações se sobrepõem e nos auxiliam 
a compreender e a fazer uma ligação entre diversos eventos e 
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Pesquise mais

Black Mirror (2011, 2013, 2016, EUA)

As três temporadas desse seriado têm como um dos temas principais a 
memória e a relação dos seres humanos com o tempo, o passado e o 
futuro.

Sem medo de errar

 Como foi possível perceber, até mesmo para os historiadores não 
é uma tarefa fácil definir conceitos como tempo, passado, presente 
e futuro. É mais fácil senti-los do que os definir, não é mesmo? Nem 
sempre uma definição científica ajuda mais do que uma obra de arte.

Uma das possibilidades de tratar do tema com os alunos dos 
ensinos fundamental e médio é apresentar e/ou propor que 
pesquisem diferentes manifestações artísticas que falem do tempo 
e de sua passagem. Podemos citar os famosos quadros de Salvador 
Dalí e seus relógios derretendo, a simples e bela definição de Cecília 
Meireles. Quais outros artistas expressam o que sentimos com relação 
ao tempo e sua passagem?

Outra possibilidade de atividade diz respeito ao uso de imagem. 
Podemos pensar, por exemplo, em uma fotografia do início da nossa 
adolescência. Faça a experiência e reveja uma delas. Você se lembra 
do que pensou na primeira vez em que a viu? O que pensa sobre ela 
hoje? O que pensará dela quando tiver 40, 50, 60 anos? Certamente 

processos, além de nos possibilitar a identificação de rupturas e 
continuidades.

Se pensarmos, por exemplo, na História do Brasil, do ponto de 
vista político, podemos afirmar que o golpe militar, que ocorreu no 
dia 1 de abril de 1964, foi um evento de curta duração. O regime 
militar que formalmente durou até 1985 pode ser considerado um 
evento de média duração.

Voltando à ideia das linhas ou frisas cronológicas: se utilizadas da 
forma tradicional, elas podem dar aos alunos uma ideia equivocada de 
imobilidade e sentido único, porém, se construirmos com eles linhas 
sobrepostas de acontecimentos de curta, média e longa duração, 
podemos auxiliá-los a classificar tais eventos, distribuí-los, de modo 
que consigam perceber como eles se relacionam em determinado 
local e período.
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suas ideias e seus pensamentos sobre essa mesma imagem mudarão 
de acordo com a passagem do tempo. O mesmo ocorre quando 
assistimos a um filme pela segunda vez ou relemos um livro: sempre 
temos um olhar diferente sobre eles porque não somos mais os 
mesmos de quando nos debruçamos sobre eles no passado.

Músicas ritmadas que nos dão a impressão de não terem começo 
nem fim, músicas que têm por tema a questão do tempo, músicas 
que remetem à infância ou a determinado período da vida podem ser 
pontos de partida possíveis para sensibilizar os alunos com relação 
ao tema.

Relatar aos alunos sua própria experiência com relação a 
essa vivência ou buscar relatos de pessoas mais velhas, artistas, 
historiadores, pessoas da comunidade, trabalhadores da escola, entre 
outros, também pode ser considerada uma boa possibilidade.

Com relação à produção dos próprios alunos, discutir com eles 
a melhor forma de expressão e apresentação dos resultados obtidos 
pode ser bastante produtivo. De modo geral, os alunos são sempre 
muito solicitados a produzir textos. Partir de produções que mobilizem 
outras habilidades, por exemplo, expressar-se por meio de música, 
desenho, pintura, história em quadrinhos, representações teatrais, 
debates, jograis etc., pode ser uma forma de envolver e estimular os 
alunos. Nesse sentido, a participação e o envolvimento dos alunos 
devem ser avaliados, e não necessariamente o produto final.

Avançando na prática 

Discutindo rupturas e permanências entre Monarquia e 
República no Brasil

Descrição da situação-problema

Tendo em vista o objetivo de desenvolvimento da habilidade 
de problematização do tempo histórico, que tipo de atividade seria 
adequado para estudantes do 9º ano do ensino fundamental? 
Identificamos, por exemplo, que o estudo da República está previsto 
para essa etapa de ensino. Como poderíamos articular a temática do 
advento da República no Brasil com a problematização do tempo 
histórico?

Resolução da situação-problema
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Faça valer a pena

1. Do ponto de vista didático, qual alternativa descreve melhor as 
funcionalidades das linhas do tempo e da cronologia no ensino de História?
a) As linhas do tempo demonstram datas e eventos que se sucedem, 
estabelecendo relações de causa e efeito, e a cronologia facilita a 
memorização de datas e eventos que devem ser assimilados.
b) As linhas do tempo demonstram claramente o progresso das sociedades, 
e a cronologia funciona como legenda com mais informações pertinentes 
ao estudo do período histórico estudado.
c) As linhas do tempo demonstram claramente a noção de processo 
histórico, identificando seus elementos determinantes, e a cronologia serve 
para apontar o que deve ser objeto de avaliação e apresenta um resumo de 

Etapa 1: contextualização – selecione um texto ou um vídeo 
que apresente sucintamente o processo de derrocada do Regime 
Monárquico e o advento da República, articule ao conceito de 
conjuntura, discuta com os estudantes os elementos que favoreceram 
o isolamento político de D. Pedro II e sua subsequente “queda”.

Etapa 2: problematização – destaque elementos que podemos 
identificar como permanências históricas, comparando as 
características do Segundo Reinado com as características do 
primeiro período republicano, por exemplo, no plano econômico, 
a representatividade do café na pauta de exportações, o domínio 
político dos coronéis. Pode ser oportuno, também, comparar a 
situação do negro na sociedade como escravo, no período colonial e 
monárquico, e sua condição como homem livre, na República. Quais 
os limites da transformação da condição do negro com o advento da 
República? Articule-os com os conceitos de ruptura e permanência. 

Etapa 3: verificação da aprendizagem – solicite aos estudantes a 
produção de uma lista de elementos que podem ser identificados 
como rupturas e permanências, comparando a Monarquia com a 
República. Solicite que mencionem oralmente suas ideias e discuta 
com eles aquilo que identificaram. Essa atividade pode ser um 
trampolim para se chegar à discussão de tempo curto, médio e longo. 

Perceba que essa estratégia é fundamentalmente dialógica, pois a 
aula transcorrerá em clima de debate, sendo uma rica oportunidade 
de confrontar as diferentes visões dos estudantes sobre a situação-
problema proposta.
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2. Julgue as afirmações a seguir sobre o tempo histórico:
I. O tempo histórico possui diferentes ritmos, podendo ser mais ou menos 
lento, dependendo do tema estudado.
II. O tempo histórico é linear e representa sempre um avanço das sociedades 
humanas.
III. Relacionar eventos que ocorreram simultaneamente é importante no 
ensino de História.
IV. O tempo é um campo de estudo específico e exclusivo dos historiadores, 
pois eles analisam o passado.
V. O mais importante no ensino de História é que os alunos conheçam e 
decorem os eventos de curta duração.
É correto o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II e V.

d) I e III.
e) IV e V.

3. Até as primeiras décadas do século XX as narrativas históricas mais 
comuns eram panorâmicas, privilegiavam acontecimentos que envolviam 
nobres, generais, exércitos, conquistadores e seus grandes feitos. 
Atualmente, as pesquisas históricas e a legislação ligada ao ensino de história 
vêm privilegiando:
a) a História da Europa, tendo em vista que a civilização Ocidental teve 
origem nesse continente.
b) uma História multicultural, que tenta abranger histórias individuais, da 
estrutura e da relação dos seres humanos com o espaço onde vivem.
c) somente a história local, fazendo os alunos conhecerem profundamente 
o bairro e a cidade onde moram.
d) um ensino de História menos politizado, mais voltado às curiosidades de 
como se vivia no passado.
e) aos marcos temporais tradicionais e aos eventos políticos e econômicos.

estudo.
d) As linhas do tempo auxiliam na representação visual das noções de 
antes, durante e depois, e a cronologia apresenta os elementos próximos, 
simultâneos e paralelos que podem ser considerados pertinentes ao 
contexto estudado.
e) As linhas do tempo auxiliam como um guia de estudo para a avaliação, 
indicando os pontos centrais, e a cronologia problematiza a noção de tempo 
histórico, aludindo às suas durações curta, média e longa.
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Seção 2.2

Ensino de História e o tempo presente

Você consegue imaginar sua vida hoje sem internet? E sem 
energia elétrica? Sem água encanada e esgoto? Sem supermercado? 
Sem livros? Sem uma língua organizada como a língua portuguesa? 
Imaginou? É muito difícil imaginar nossa vida sem as tecnologias das 
quais usufruímos nos dias atuais. 

É muito importante para os historiadores e para os professores de 
História compreender que tudo o que nos cerca está intimamente 
ligado ao tempo em que vivemos. Nos dias de hoje, as tecnologias 
disponíveis mudam rapidamente, assim como os costumes e até os 
significados das coisas e das palavras também mudam. Por exemplo, 
se perguntarmos para uma pessoa da geração dos nossos avós o 
que significava o casamento na época em que ela era jovem, muito 
provavelmente teremos uma resposta diferente do que pensamos 
sobre o casamento atualmente. O mesmo ocorrerá se perguntarmos 
sobre trabalho, carreira, lazer, modos de viver, religião e uma série de 
outras coisas.

Com certeza as gerações que virão depois de nós, nossos filhos 
e netos, também terão uma visão bastante diferente da nossa sobre 
o cotidiano. Certamente, no futuro, eles nos perguntarão “como nós 
vivíamos sem... (determinada tecnologia que ainda não existe)?”. E 
eles ficarão surpresos com a explicação e terão de imaginar como 
é nossa vida agora. Do que será que vamos nos lembrar? Como nos 
sentiremos?

Um tipo de atividade comum em livros didáticos de História e 
que pode trazer valiosos elementos para a sala de aula é a entrevista, 
como uma experiência relacionada à memória e à História oral. 
Outro elemento importante é a habilidade de perceber as mudanças 
e permanências em elementos do nosso cotidiano. A proposta desta 
seção é que você crie, experimente e analise os resultados desse tipo 
de atividade, para que possa propô-la aos seus alunos e utilizá-la em 
seu plano de ensino.

Seu desafio nesta seção é escolher um elemento que faça parte 
do seu cotidiano e que tenha significados diferentes para pessoas 

Diálogo aberto 
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da geração dos seus pais e dos seus avós (por exemplo: família, 
religião, casamento, amizade, casa, sonho, filhos, cidade, transporte, 
comunicação, viagem etc.) e conversar com pessoas de diferentes 
faixas etárias buscando descobrir como eles entendiam e/ou 
entendem esse elemento, para que, posteriormente, você possa fazer 
uma comparação geracional. 

Quem disse que não podemos viajar no tempo?

Não pode faltar

 Ao contrário do que podemos pensar, a memória não é neutra. 
Quando recordamos algum fato, não o fazemos de forma isenta, 
pois estamos sempre mobilizando emoções, sentimentos, fazemos 
recortes, priorizamos alguns elementos em detrimento de outros. 
Por que nos lembramos de algumas coisas e nos esquecemos de 
outras? Distintas áreas do saber, como a Psicanálise, a Neurociência, 
a Filosofia e a História têm explicações diferentes para a questão da 
memória, da lembrança e dos esquecimentos. O que esquecemos 
é menos significativo do que aquilo de que nos lembramos? Pense 
em algum fato que ocorreu em sua vida e reflita um pouco sobre ele.

A utilização da memória individual e coletiva como fonte da 
História promoveu um grande debate entre os historiadores ao 
longo do tempo, tendo em vista suas peculiaridades e sua carga 
de subjetividade. No entanto, qual tipo de documento, seja ele um 
documento escrito, uma construção, uma escultura, um utensílio de 
cerâmica ou uma ponte – não é carregado da subjetividade daquele(s) 
que o produziu(ram)? 

E o que podemos dizer sobre as sociedades ágrafas, ou seja, 
aquelas que não possuem um sistema de escrita? A historiografia 
do século XIX, profundamente influenciada pelo positivismo, julgava 
que a escrita da história só era possível com base em documentos 
escritos. Não havia se desenvolvido, ainda, o repertório teórico e 
metodológico de que dispomos hoje sobre outras fontes, como a 
memória, que possibilitam a reconstrução histórica. Nesse sentido, 
historiadores do século XIX classificavam as sociedades ágrafas como 
sociedades “sem história”. 

A historiografia contemporânea considera que esses grupos 
humanos – por exemplo, uma parte das nações indígenas brasileiras, 
sociedades nômades do Continente Africano, todos os grupos 
humanos que viveram antes da invenção da escrita – têm História. 
Afirmar que eles não possuíam história, entre outras questões, 
demonstra os limites da historiografia praticada no século XIX. Hoje, 
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entendemos que a História desses povos pode ser estudada por 
meio de sua cultura material, por meio de sua oralidade, mitos, ritos, 
músicas, religião e pela sua memória.

Não obstante, a memória é uma fonte que, assim como as outras, 
deve ter seu protocolo de análise respeitado dentro das diretrizes do 
que atualmente chamamos de História oral.

Determinadas questões de grande relevância do nosso passado 
muitas vezes só podem ser compreendidas por meio da memória 
das pessoas que vivenciaram fatos que não deixaram outro tipo de 
vestígio que não a lembrança na mente e no corpo daqueles que 
vivenciaram outro tempo. Costumes, línguas, saberes e aspectos do 
cotidiano, se não são colocados em prática pelas novas gerações, 
perdem-se no tempo. O mesmo ocorre com a História local. Muitas 
vezes só podemos acessar o passado de uma família, um grupo, 
uma comunidade, um bairro, uma região, uma cidade por meio 
da oralidade, da recordação das pessoas mais velhas que viveram 
naquele local. 

Certamente, essas memórias serão carregadas de impressões 
pessoais, aspectos pessoais, sentimentos etc., e muitas vezes não 
trazem a informação que queremos ou de que precisamos (assim 
como outros tipos de fontes), mas são riquíssimas e muitas vezes 
mostram aspectos e revelam fatos aos quais não teríamos acesso de 
outra forma. É trabalho dos historiadores tratar essas fontes, relacioná-
las com outras e aproveitar esse exclusivo mergulho no passado.

A ideia de uma história múltipla, compósita, que contempla os 
indivíduos e o “micro” ainda é muito recente. A maioria do saber 
acumulado que temos e que ainda produzimos diz respeito ao 
macro: estruturas e conjunturas. Nesse sentido, as memórias, os 
instrumentos, as fotografias e os objetos pessoais das pessoas 
que viveram um passado mais recente podem ser de importância 
fundamental para reconstruirmos nossa própria história. Não uma 
história engessada em museus, mas uma história viva, resinificada, 
nuançada, contraditória, inexata e não por isso menos verdadeira 
e valiosa. Afinal, não existe uma história, e sim histórias, sempre 
reconstruídas, e é nisso que reside a riqueza da ciência que investiga 
o passado dos seres humanos.

Pesquise mais

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2006.
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Essa obra é considerada um clássico da micro-história. Nela, o 
historiador italiano investiga a vida de um moleiro que viveu no século 
XVI no norte da Itália e foi perseguido pelo tribunal da Inquisição por 
ter ideias muito peculiares sobre a criação do mundo e das pessoas.

Atualmente, a proposta pedagógica é fundamentada nos círculos 
concêntricos, ou seja, organizar o currículo escolar da disciplina de 
História a partir do que é mais próximo da realidade do aluno para que, 
paulatinamente, ele possa ir se apropriando de conceitos, saberes e 
práticas ligados ao estudo do passado e, de posse desses domínios 
cognitivos, conseguir, por meio da abstração, investigar contextos de 
espaço e tempo cada vez mais distantes e diferentes daqueles que o 
circundam. 

Assim, no início do ensino fundamental, os alunos são convidados 
a pesquisar a história de suas famílias, de sua escola, bairro, cidade, 
e assim por diante, aumentando cada vez mais as distâncias física 
e temporal que os separam do objeto estudado. Partir do que é 
próximo com o objetivo de chegar ao que é mais distante. Partir do 
que é conhecido com o objetivo de chegar ao que é desconhecido, 
diferente, diverso. 

No entanto, é importante lembrar que a organização dos conteúdos 
por meio dos círculos concêntricos não precisa ser “engessada”. É 
responsabilidade do professor avaliar se a sequência “do mais próximo 
em direção ao mais distante” é a melhor sequência para seus alunos. 
Muitas vezes, eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, por 
exemplo, podem ser boas oportunidades para modificar essa ordem, 
caso seja interesse dos alunos. Questões ligadas à identidade étnica 
e cultural também são ótimos motivos para modificar essa ordem, 
entre outros.

Nesse sentido, os procedimentos da História oral, a valorização da 
memória e o saber das pessoas mais velhas são de suma importância 
nesse processo de aprendizagem não somente do passado local, 
mas também do que é História e dos procedimentos do historiador, 
da ideia de uma história múltipla e diversa.

Como visto anteriormente, as análises históricas estruturais 
propõem uma relação entre o macro e o micro, o meio físico 
(geográfico) e a sociedade. Mas, o que são análises conjunturais? 
Quando falamos de conjuntura nos referimos às análises que buscam 
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compreender a inter-relação das partes que formam o conjunto 
social, suas correlações de força nas esferas econômicas, políticas 
e sociais. Falando didaticamente, a estrutura se refere a uma relação 
indivíduo/grupos humanos x meio físico/geográfico, enquanto a 
conjuntura se refere a uma relação grupos humanos x economia 
x política x sociedade e seus diferentes ritmos. Em ambos, não é 
somente a relação unilateral que é analisada, mas as múltiplas trocas 
e relações de poder entre essas esferas e como elas se transformam 
ao longo do tempo. 

É como se pudéssemos analisar os seres humanos de diferentes 
ângulos: em um microscópio, teríamos a micro-história; com uma 
lupa, teríamos as análises conjunturais; se pudéssemos construir uma 
maquete e observá-la “de cima”, teríamos uma visão conjuntural. 
Portanto não há somente uma forma de olhar as histórias dos seres 
humanos. 

Nesse sentido, uma análise conjuntural é importante porque 
pode nos auxiliar a ter uma noção do contexto histórico estudado; 
das instituições e das relações de força; das mudanças mais rápidas 
quando comparadas às mudanças estruturais, das diferentes durações; 
das classes sociais, suas alianças e seus conflitos; das tecnologias e 
dos recursos naturais etc., ou seja, podemos compreender de forma 
abrangente como determinados contextos históricos se configuraram 
em determinado espaço geográfico e em um espaço de tempo mais 
curto em comparação às análises estruturais.

O conceito de conjuntura foi um desdobramento do conceito de 
estrutura, cunhado por Braudel. Teve início com duas pesquisas de 
Ernest Labrousse sobre a influência de más colheitas na França no 
declínio das rendas rurais e industriais no século XVIII; e sobre como 
a crise do foral, na década de 1780, criou as precondições para a 
Revolução Francesa. As pesquisas conjunturais se consolidaram 
com a pesquisa de Richelieu Chunu sobre o comércio Atlântico 
entre os séculos XVI e XVII. Essas pesquisas tinham como foco 
eventos de média duração que focaram tempos, ritmos e mudanças 
relativamente mais dinâmicas e rápidas (BURKE, 1992, p. 47-48).

Esse tipo de contextualização auxilia também os alunos a se 
localizarem geográfica e temporalmente, o que acaba sendo um 
dos objetivos do ensino de História em muitos momentos de 
aprendizagem. Além disso, desenvolver a ideia de vários sujeitos 
e instituições movendo-se e agindo ao longo do tempo vai 
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possibilitando ao aluno construir cenários cada vez mais complexos e 
verossimilhantes, na medida do possível. 

Nenhuma dessas análises (micro-história, estrutural e conjuntural) 
é “melhor”, “mais completa”, “mais abrangente” ou “mais correta” 
que as outras. Elas são complementares. Todas elas têm o mesmo 
valor e importância para a compreensão do passado. A perspectiva 
conjuntural nos dá um panorama, por meio do qual muitas vezes 
conseguimos organizar as informações que temos sobre determinado 
local e período. E o que sabemos, de fato, sobre a vida das pessoas 
naquele tempo? Possivelmente muito pouco. É aí que entram as 
análises estruturais e da micro-história e vice-versa. 

Por que você estuda História? Para você, por que é importante 
entender o passado? De que forma o passado modifica seu olhar 
em relação ao presente? De que forma o presente modifica seu 
olhar para o passado? Como podemos incentivar nossos alunos a 
entrar em contato com essas questões? Como podemos mobilizá-
los a produzir perguntas e buscar respostas sobre o passado da 
humanidade?

Reflita

Quais motivos levam os alunos a terem dificuldade de entender a função 
de estudar História nos dias de hoje? 

Entre o final da década de 1980 e início dos anos 1990, o historiador 
norte-americano Francis Fukuyama, com base em uma interpretação de 
Hegel, afirmou que a História teria acabado em 1989 com a queda do 
muro de Berlim e o triunfo do capitalismo.

Teria a sociedade de consumo retirado ou diminuído a função da História 
em nossa sociedade? 

Você já percebeu que, quando fazemos um curso ou lemos 
um livro de culinária, artes marciais ou xadrez, na maioria das vezes 
o primeiro capítulo ou a primeira aula refere-se, respectivamente, 
à história da culinária, à história das artes marciais e à história do 
xadrez? Por quê? Será que as pessoas que ministram esses cursos 
ou escrevem esses livros refletiram sobre isso? Podemos pensar 
que, conscientemente ou não, os especialistas nas mais diversas 
áreas acreditam que para entender ou praticar bem alguma coisa é 
necessário saber primeiramente de onde ela veio, por que foi criada, 
como surgiu, onde surgiu, quando surgiu, como se modificou ao 
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longo do tempo. Muitas vezes, mesmo sem pensarmos sobre isso, 
procuramos no passado o sentido do que fazemos, ou deixamos de 
fazer, em nossas vidas hoje. É possível pensarmos o presente sem o 
passado e vice-versa?

Sempre que olhamos para o passado com alguma pergunta, 
procurando alguma resposta ou fazendo uma investigação, mesmo 
que ela nos pareça puramente teórica, estamos partindo do presente, 
de algum questionamento do presente, de valores do presente, de 
acontecimentos do presente, de vivências ou dúvidas que surgiram 
no presente. Olhamos para o passado com olhos do presente. E 
se olharmos para o “mesmo passado” no ano que vem, estaremos 
olhando de “outro presente”, pois é uma nova investigação, um novo 
olhar. 

A História pode parecer engessada para quem não entende seus 
meandros, mas ela é altamente dinâmica. Um exemplo significativo 
disso são as artes. Podemos usar o exemplo do cinema (mas poderia 
ser a literatura, as artes plásticas, o teatro etc.). Você já reparou que em 
determinados momentos alguns temas ligados ao passado parecem 
“virar moda” nas obras cinematográficas? De repente as grandes 
civilizações da Antiguidade, como Grécia e Roma, seus imperadores, 
heróis, mitos, ditadores, guerras, conquistas, passam a ser elementos 
comuns nos cinemas. Seria puro modismo ou seria alguma resposta 
que estaríamos buscando no passado, mais especificamente na 
Antiguidade? O que na sociedade do presente nos faz olhar para a 
Antiguidade? Não existem respostas prontas para essas perguntas, por 
isso vamos deixar esse trabalho para os historiadores do futuro. Mas 
o que nos chama a atenção é que sempre buscamos significados e 
respostas para o presente no passado.

Se transpusermos essa reflexão para a sala de aula, é importante 
que tenhamos argumentos e canais para sensibilizar os alunos quanto 
à necessidade de entendermos o passado e as possibilidades que isso 
nos dá para novas compreensões da realidade que nos cerca em 
diversos âmbitos. Já há algumas décadas a área de pesquisa que se 
debruça sobre o ensino de História vem se deparando com a questão 
do sentimento de “presentismo” revelado pelos alunos do ensino 
fundamental e médio, da incompreensão do significado do estudo 
de História. 

Sem dúvidas, se o ensino mecânico e destituído de relação com o 
cotidiano – o velho decorar nomes e datas “importantes” – realmente 
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já não tinha muito valor para as gerações passadas, imagine para as 
gerações presentes! Portanto é importante que a História faça sentido 
para nós, educadores, para que possamos “recheá-la” de sentido para 
os alunos, de modo que eles próprios possam encontrar no estudo e 
nas investigações do passado, a partir das ligações com seu presente, 
os significados, sentidos e motivações para estudar História.

Recorrer aos métodos chamados tradicionais é estratégia 
que corre grande risco de fracassar. Desde o fim do século XIX, 
estudiosos de diversas áreas, de vários lugares do mundo vêm 
chegando a conclusões similares: os alunos aprendem quando estão 
interessados, quando são ativos na construção do conhecimento, 
quando o conhecimento faz sentido para eles, quando o saber não 
é dado “pronto”, quando usam os sentidos, quando são desafiados, 
quando partem de um problema real, quando estudam o que gostam, 
quando têm liberdade, quando percorrem diversos caminhos, quanto 
têm autonomia, quando podem se mexer, quando podem expor o 
conhecimento de formas diversas etc. Podemos citar vários nomes 
de estudiosos que nos ajudaram a chegar a essas conclusões: Dewey, 
Clapared, Rosseau, Durkheim, Lourenço Filho, Piaget, Kirshenstein, 
Anísio Teixeira, Montessori, Ferrer, Fernando de Azevedo, Paulo Freire, 
entre outros. Cada um deles, dentro do seu tempo e de sua área de 
investigação, contribuiu de alguma forma para o ideário que hoje, de 
forma simplificada, chamamos de construtivismo ou de pedagogia 
não diretiva. 

Podemos aplicar essas ideias às aulas de História de muitas 
maneiras. O uso de eixos temáticos é uma dessas formas, como você 
já estudou, mas há outras formas. A utilização da curiosidade dos 
alunos sobre aspectos específicos com relação aos temas estudados, 
por exemplo, é uma forma relativamente simples de fazer isso, tendo 
em vista que atualmente há grande quantidade de informações 
disponíveis na internet, em bibliotecas virtuais, acervos de museus 
e arquivos, tours virtuais etc. Questões do cotidiano, esportes, 
alimentação, moda, costumes, brincadeiras, artes, todos esses temas 
que interessam e estão relacionados à vida de crianças e jovens no 
presente podem ser disparadores de investigações do passado.

Com os adolescentes do ensino médio é possível aprofundar 
também questões ligadas a relacionamentos, política, ética, 
economia, saúde, sexualidade, profissões e a uma gama enorme de 
temas que venham ao encontro dos anseios de cada geração. Talvez 
não seja possível responder às perguntas e aos anseios de crianças e 
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jovens buscando respostas no passado. O que podemos fazer então? 
Ora, não achar as respostas que queremos também é uma resposta! 
Questionar o porquê de não termos encontrado essa resposta pode 
nos levar a outras investigações ou conclusões. Será que o que 
procuramos existia naquela época? Será que existem vestígios sobre 
o que pesquisamos? Será que pesquisamos da melhor forma? Será 
que tivemos acesso aos vestígios existentes? Não achar ou achar uma 
resposta negativa também é uma resposta cientificamente válida.

Exemplificando

Todos os conceitos históricos relacionados nesta unidade – tempo, 
cronologia, memória, passado-presente, estrutura, conjuntura, reforma, 
revolução – podem aparecer implícita ou explicitamente em seu plano 
de aula. No entanto, o entendimento que você tem desses conceitos, 
mesmo que não apareçam nominalmente, muda radicalmente a forma 
como você montará seu plano e, consequentemente, a maneira como 
lecionará, tendo em vista que esses conceitos são basilares para a História. 
Por serem abstratos e de difícil apreensão, é necessário que você tenha 
clareza sobre eles para que possa auxiliar seus alunos a compreendê-los.

Dessa forma, é importante refletir, entrar em contato com as definições 
presentes aqui e em outras fontes, ler outros autores e fazer uma síntese 
sobre o que entendeu e de que forma você se posiciona em relação a 
cada um deles.

Partir das perguntas, e não das respostas. Partir do presente, e 
não do passado. Reconhecer as limitações da abordagem factual 
da política, identificando suas profundas relações com a cultura ou 
economia. Partir do interesse, e não do currículo prescrito. Esses são 
caminhos altamente válidos nas aulas de História e nas possibilidades 
de estabelecer relação entre passado e presente.

Tendo em vista a importância de sempre estabelecer essa relação 
entre passado e presente, instigar o aluno a identificar permanências e 
mudanças, rupturas e continuidades, alguns conceitos são de grande 
importância, e um deles é o conceito de revolução, que muitas vezes 
é utilizado de forma equivocada. 

Conforme já estudamos, há estruturas e conjunturas que mudam 
mais rapidamente e outras que demoram muito para mudar. A escola 
é um exemplo de instituição que demora relativamente bastante 
tempo para mudar. Há mudanças que atingem mais ou menos 
superficialmente determinados grupos humanos. Por exemplo, a 
reforma urbana colocada em prática pelo prefeito Pereira Passos, 
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na cidade do Rio de Janeiro, entre os anos 1902 e 1906, mudou 
a paisagem da cidade carioca, mas não mudou a divisão social 
entre ricos e pobres, a qual caracterizava não somente a cidade, 
mas também o país. Dessa maneira, nessa reforma, os pobres que 
ocupavam as ruas do centro da cidade foram obrigados a se mudar 
para a região dos morros, deixando, então, de serem “vistos” pela elite. 
Essa reforma, portanto, não apresentou mudança efetiva nas bases da 
sociedade carioca, no sentido de que não houve supressão da divisão 
social existente.

Por isso, quando falamos em “reforma”, falamos de um processo 
de mudança limitado, no qual alguns elementos ou aspectos são 
modificados, de forma planejada ou não, mas a conjuntura se 
mantém intacta. Diferentemente, quando falamos em “revolução”, 
estamos nos referindo a um processo ou evento que transforma as 
bases de uma sociedade, na qual as estruturas políticas, econômicas 
e sociais são invertidas. Podemos citar a Revolução Industrial na 
Inglaterra entre a segunda metade do século XVIII e início do século 
XIX e a Revolução Neolítica. Quais outros processos revolucionários 
você conhece?

Assimile

“Primeiro, vamos definir uma revolução como um processo de mudança 
das estruturas sociais. [...] Revolução, como categoria de análise, significa 
todo e qualquer fenômeno que transforma radicalmente as estruturas de 
uma sociedade; quaisquer estruturas, e não apenas estruturas políticas, 
econômicas e sociais. Na perspectiva política, a historiografia costuma 
classificar dois tipos principais de revolução: as revoluções burguesas e 
as revoluções operárias. Os principais modelos são, respectivamente, a 
Revolução Francesa e a Revolução Russa.” (SILVA, 2010, p. 362-363)

Dessa forma, é importante que tenhamos clareza quanto às 
diferenças entre conceitos como reformas e revoluções, com o 
objetivo de fazermos análises históricas cada vez mais afinadas.

Reflita

Com relação à História do Brasil, você já ouviu falar na Revolução de 
1964? E na Revolução Constitucionalista? E na Revolução de 1930? O 
que ocorreu nesses anos foram, de fato, revoluções? Por que foram 
denominadas dessa forma? A utilização de conceitos muitas vezes ajuda 
a criar memórias que nem sempre correspondem à realidade.



U2 - Ensino de História e suas temporalidades e inovações metodológicas82

Sem medo de errar

Após refletir sobre o papel da memória e a importância da memória 
nas construções históricas, como foi ter colocado a mão na massa? 

Para que você obtenha as informações históricas de que deseja 
durante o trabalho com fontes orais e memórias, é necessário que 
você se prepare bem do ponto de vista material e teórico. Com relação 
aos recursos materiais, é recomendável que tenha um gravador ou 
câmera de manuseio simples, para que isso não tome seu tempo 
nem atenção durante o recolhimento do depoimento. Além disso, 
é fundamental que o espaço seja o mais confortável e silencioso 
possível, que haja material para fazer anotações, assim como água 
para você e seu entrevistado e o que mais julgar necessário para criar 
um ambiente propício para colher o depoimento. Do ponto de vista 
teórico, você deve preparar perguntas-tema ou questões prévias, 
decidir se a entrevista será fechada ou aberta, ter informações sobre o 
entrevistado e conhecer o tema sobre o qual falarão, ter conversado 
previamente com o entrevistado sobre os objetivos gerais do 
depoimento etc.

Lembre-se de que no momento do depoimento o depoente 
deve ser o foco, e não você. Escolha cuidadosamente o momento 
e a forma como você fará suas intervenções. Tire dúvidas, pergunte 
sobre o que não entendeu, mas busque não induzir as respostas nem 
direcionar muito as falas. Muitas vezes, deixar o depoente mais livre e 
à vontade pode trazer boas surpresas. Além disso, não custa lembrar 
que pessoas de mais idade requerem cuidados e que educação e 
gratidão à disponibilidade das pessoas nunca são demais.

No caso da atividade proposta, explique que o depoimento 
não será divulgado. Mas, se julgar necessário, peça uma carta de 
apresentação ao seu professor explicando ao entrevistado do que se 
trata.

Após recolher os depoimentos, faça a transcrição total ou parcial 
das falas, buscando ser o mais fiel possível à maneira como as pessoas 
falaram. Em seguida, retome o conceito que escolheu e analise como 
as memórias contadas pelos depoentes apresentam semelhanças 
e diferenças, as partes que mais chamaram sua atenção e a forma 
como, para essas pessoas, o conceito escolhido mudou ao longo do 
tempo.

Em seguida, é importante que você reflita sobre como propor 
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esse tipo de atividade a alunos dos ensinos fundamental e médio. 
Avalie os aspectos mais difíceis ou que não o auxiliaram a alcançar os 
objetivos pretendidos. Como você pode auxiliar seus alunos a criar, 
de forma simplificada, esse tipo de instrumento de pesquisa? Em 
quais momentos do processo didático ele pode ser utilizado? Como 
a memória e a história oral podem ser problematizadas junto aos 
alunos? Procure responder tais questões para que você possa propor 
esse tipo de atividade de maneira produtiva junto a seus futuros alunos.

Avançando na prática 

História local

Descrição da situação-problema

Os PCNs e vários livros didáticos propõem investigações e 
construções junto aos alunos, ainda que parciais, de histórias locais: 
da escola, do bairro, da cidade, de locais visitados em estudos do 
meio etc. Por sua natureza, esse tipo de estudo não vem pronto, mas 
deve ser construído por professores e alunos.

Como podemos fazer isso em sala de aula?

Quais tipos de fontes de informação podemos utilizar?

Como organizar esse tipo de pesquisa e produção com os alunos?

Como podemos organizar e expor os resultados da pesquisa?

Resolução da situação-problema

Com relação à história local e às possibilidades de produzi-la 
em conjunto com os alunos, uma das primeiras providências que 
deve ser tomada pelo professor é fazer um levantamento prévio de 
informações, documentos, fontes de pesquisa e acesso disponíveis 
sobre o local que será pesquisado. Nesse sentido, hemerotecas, 
arquivos de instituições, arquivos pessoais, fotografias, prédios 
antigos, museus, arquivos, sites, memoriais, estátuas, monumentos 
etc. devem ser pesquisados em busca de fontes de informação. 
Pessoas mais velhas também podem ser consultadas e questionadas 
se estariam disponíveis para dar informações. É indispensável que o 
professor faça essa pesquisa prévia, mas a pesquisa, de fato, deve 
ser feita pelos alunos. Além disso, os alunos podem e devem ser 
incentivados a buscar outras fontes de informação e analisar eles 
próprios as informações encontradas, sendo orientados e auxiliados 
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pelo professor.

Antes da pesquisa de campo, o professor pode solicitar que 
os alunos falem de suas curiosidades sobre a história do local que 
será investigado, que elaborem perguntas e hipóteses sobre ele. 
Em seguida, em conjunto, alunos e professor podem escolher 
as perguntas e curiosidades que julgarem mais pertinentes ou 
importantes, sem descartar as demais, mas focando nas escolhidas. 
O próximo passo é discutir e planejar como poderão encontrar as 
respostas para tais perguntas: onde e como poderão fazer essa 
pesquisa.

Uma boa maneira de organizar o trabalho dos alunos é dividi-los 
em grupos, de modo que cada um fique responsável por atividades 
diferentes, por exemplo, pesquisar em determinado local ou buscar 
resposta para determinada pergunta. Datas para a apresentação 
dessas descobertas parciais e a reorganização da continuidade da 
pesquisa devem ser marcadas. Nessas reuniões de apresentação 
dos resultados parciais é importante que o professor reorganize os 
grupos e os objetivos deles, com o objetivo de tornar as investigações 
dos alunos produtivas e evitar que percam o foco da atividade. Não 
se esqueça de selecionar um grupo de alunos para ir anotando os 
resultados encontrados, as dificuldades, os contratempos etc.

Não deixe de debater com os alunos o fato de que respostas que 
não são encontradas não são menos importantes do que as outras, 
assim como as hipóteses que não são confirmadas.

Entrevistas podem ser gravadas, filmadas ou fotografadas, desde 
que haja a anuência de todos os envolvidos. As outras atividades de 
pesquisa também podem ser registradas dessa forma, e os registros 
podem fazer parte da apresentação final dos resultados.

Após o período da pesquisa, é interessante que os alunos 
retomem as perguntas iniciais e avaliem o que foi possível responder 
ou não e como, quais informações conseguiram, mas não estavam 
nas perguntas ou curiosidades iniciais. Além disso, é essencial que, 
de posse das informações conseguidas, os alunos escolham quais 
vão utilizar e como vão organizá-las e expô-las.

O professor deve fazer o papel de mediador, facilitador, auxiliando 
os alunos nessa atividade que, guardadas as devidas proporções, pode 
propiciar a eles uma amostra de como é o trabalho de investigação 
dos historiadores.
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Faça valer a pena

1. A memória se relaciona com a História de maneira muito próxima e, 
de certa forma, polêmica. Com relação à memória, é correto afirmar, do 
ponto de vista histórico:
a) A memória é importante do ponto de vista pessoal, mas não pode ser 
utilizada como fonte histórica tendo em vista sua grande subjetividade e 
sua falta de precisão.
b) Os historiadores podem se valer da memória nas suas investigações, 
mas nunca como sua fonte principal, pois ficariam faltando informações 
relativas às estruturas e conjunturas.
c) A memória é utilizada como fonte da História somente nas sociedades 
ágrafas, pois nas sociedades nas quais há uma cultura escrita desenvolvida 
são priorizados outros tipos de fontes.
d) A memória é uma fonte histórica tão válida como todas as outras e deve 
ser analisada de acordo com suas especificidades.
e) A memória e a história oral não se relacionam, tendo em vista que a 
primeira não segue as regras teóricas da segunda.

2. Qual das alternativas a seguir contempla melhor a noção de revolução 
pela historiografia marxista?
a) Fim abrupto de um regime político.
b) Uma guerra de proporções continentais.
c) Um grande conflito geracional.
d) Uma grande transformação de estruturas econômicas.
e) Uma revolta com uso generalizado de violência física.

3.  Atualmente, nas pesquisas históricas e nos estudos relacionados ao 
ensino de História entende-se que:
a) A relação entre passado e presente é indissociável e pode ser utilizada 
como um “disparador” tanto das investigações científicas quanto das 
práticas didáticas em sala de aula.
b) Só é possível estabelecer a relação entre passado e presente quando 
algum fato do passado explica diretamente algo que está ocorrendo no 
presente.
c) O que ocorre no presente não influencia as investigações sobre o 
passado.
d) O estudo do passado está relacionado à erudição e não tem uma relação 
direta com o presente.
e) Tendo em vista a grande distância temporal do que é estudado nas 
aulas de História com relação aos dias de hoje, quase nunca é possível 
estabelecer uma relação entre o passado e o presente.
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Seção 2.3

Ensino de História e novas metodologias

Muitos conceitos e metodologias da educação contemporânea 
foram formulados com base em críticas à chamada educação 
tradicional. Um dos principais desafios colocados aos professores 
do século XXI deriva da dificuldade de apropriação de um repertório 
conceitual que pretende transformar por completo a prática 
docente e a forma como se dá a aprendizagem dos estudantes. 
Podemos afirmar que o descentramento da figura do professor no 
processo de ensino e aprendizagem, atribuindo ao estudante uma 
postura mais ativa, é uma das revoluções que pretende a educação 
contemporânea. Essa transformação implica desconstruir a maioria 
dos referenciais socialmente difundidos por uma cultura escolar que 
se reproduz desde o século XIX. 

No epicentro dessa pretensão revolucionária encontram-se, ao 
lado das transformações estruturais e tecnológicas que são reclamadas 
para o espaço escolar, mudanças substanciais na concepção e no 
planejamento das práticas de ensino e aprendizagem; no papel 
desempenhado pelos atores envolvidos; na organização do tempo 
didático. Também são importantes transformações na concepção de 
currículo escolar. Ter clareza do que a escola quer ou deve ensinar, 
o que os estudantes precisam aprender, em cada uma das áreas de 
conhecimento e etapas de ensino, é parte desse desafio.

Nesta seção, pretendemos que você se aproprie de um repertório 
conceitual e metodológico que poderá contribuir para que você não 
reproduza, na confecção de seu plano de aula e em sua futura atuação 
docente, as concepções e práticas da educação tradicional. Para 
tanto, no exercício desta seção, tomaremos a Matriz de Referência do 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como ponto de partida para 
elucidar de forma pragmática o processo de planejamento do tempo 
didático, articulado a conceitos e metodologias contemporâneas, 
quais sejam: a sequência didática, a avaliação formativa, o livro didático 
como recurso, a interdisciplinaridade e a pedagogia por projetos.

A primeira questão que se coloca ao docente no momento 
em que ele planeja sua aula é o que se quer ensinar ou o que os 
estudantes precisam aprender. Essa questão independe do tema que 

Diálogo aberto 
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será trabalhado. Imagine que você vá trabalhar o tema da Revolução 
Francesa. Você poderá selecionar um bom texto, rico em informações 
e ilustrações, quem sabe opte por um bom vídeo ou filme como 
recurso, promovendo um debate, apresentando a Marselhesa e as 
cabeças rolando das guilhotinas. Possivelmente os estudantes gostem 
da aula, entendam bem as motivações e etapas revolucionárias, com 
grande chance de se saírem bem na futura avaliação. Entretanto 
vale se questionar: será que os estudantes tornaram-se capazes de 
formular uma redação criticando consistentemente a postura de 
Robespierre ou de Danton no processo revolucionário? Futuramente, 
quando em uma eleição, conseguirão identificar que tal ou qual 
candidato apresenta uma argumentação mais jacobina que girondina? 
Encontra-se aí o desafio a ser transposto. Os estudantes não precisam 
necessariamente da sua aula para conhecer os fatos da Revolução 
Francesa, pois certamente há vídeos no YouTube com professores 
explanando a história, talvez, melhor do que você. 

A educação contemporânea, diante da profusão das tecnologias 
da informação, precisou se reinventar e compreender que informação 
não é conhecimento, que o conhecimento está ligado a competências 
e habilidades requeridas para a inserção dos estudantes na sociedade, 
no mundo do trabalho e para o exercício da cidadania. De que 
formas podemos planejar nossas aulas para que elas contribuam 
para o desenvolvimento de competências e habilidades? Isto é o que 
pretendemos elucidar nesta seção. Vamos em frente!

Não pode faltar

O que pretendemos ensinar? 

Para respondermos a essa pergunta, sugerimos que tenhamos em 
mente o ensino médio, elegendo como objetivo de aprendizagem 
o desenvolvimento de competências e habilidades com as quais 
os estudantes são avaliados no ENEM. Tomaremos por base as 
seguintes competências e habilidades da Matriz de Referência do 
ENEM (BRASIL, 2012, s.p.):

- Eixo cognitivo:
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, 
representadas em diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.
- Competência de Área (Ciências Humanas e suas 
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tecnologias)
Competência de área 3 - Compreender a produção 
e o papel histórico das instituições sociais, políticas 
e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 
conflitos e movimentos sociais.
- Habilidades:
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que 
contribuíram para mudanças ou rupturas em processos 
de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em 
textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos 
de natureza histórico-geográfica acerca das instituições 
sociais, políticas e econômicas.

Para que possamos abarcar o desenvolvimento dessas 
competências e habilidades, não podemos pensar no tempo didático 
de uma aula, pois é necessário um tempo mais amplo, com a 
articulação de mais de uma estratégia, mais de um tipo de atividade. 
Nessa direção, vem em nosso socorro a noção de sequência didática 
(usaremos SD a partir daqui), da qual falaremos a seguir.

A SD foi desenvolvida originalmente, na década de 1990, para 
o trabalho com a aprendizagem de gêneros textuais. Os principais 
formuladores e difusores desse modelo metodológico no Brasil 
são autores partícipes da chamada Escola de Genebra, Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (ARAÚJO, 2013). Desde então, esse modelo 
de organização de núcleos temáticos e procedimentais tem sido 
apropriado por todas as áreas de conhecimento e em todos os níveis 
de ensino. Distante da simples ideia de planejar aulas (que se enceram 
em si mesmas) em sequência, a SD implica o planejamento de um 
processo de aprendizado progressivo, com começo, meio e fim, em 
que todas as etapas ou passos estão articulados para que possam ser 
atingidos determinados objetivos de aprendizagem.

Assimile

Sequência didática é um modelo de planejamento e organização 
das atividades didáticas, constituído por uma sequência de etapas 
progressivas e articuladas para se obter determinados objetivos de 
aprendizagem.

Uma boa forma de compreender melhor a SD é apresentar seu 
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esquema simplificado:

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98).

Figura 2.3 | Esquema da sequência didática

APRESENTAÇÃO 
DA SITUAÇÃO

PRODUÇÃO
INICIAL

PRODUÇÃO
FINALMódulo

1
Módulo

2
Módulo
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Ao observarmos esse esquema, podemos identificar que há 
algumas etapas diferenciadas, as quais podem receber denominações 
variáveis conforme os autores, mas a natureza de cada etapa não 
muda muito. 

Primeiramente vemos que a SD inicia com uma “apresentação 
da situação”, o que poderíamos chamar de contextualização, 
apresentação da situação-problema ou situação da aprendizagem. 
Trata-se do momento em que os estudantes são provocados, 
sensibilizados, mobilizados a se engajar nas atividades propostas. 

Depois, vemos no esquema a “produção inicial”, que também 
podemos chamar de sondagem, ou seja, uma atividade que funcione 
para o professor como uma avaliação diagnóstica e, para o estudante, 
como uma oportunidade para que ele se defronte com suas 
dificuldades, tome consciência delas e seja instigado a superá-las. A 
produção inicial também pode ser útil para o professor identificar os 
conhecimentos prévios e as lacunas formativas, o que o ajudará a 
melhor ajustar as estratégias e os focos das próximas etapas.

Feita a descrição das etapas iniciais, chegamos ao meio do 
processo. Os módulos, como querem os autores supramencionados, 
seriam situações de aprendizagem ou oficinas. A vantagem de 
usarmos a denominação situação de aprendizagem é que colocamos 
o estudante como protagonista, agente ativo do seu aprendizado, 
pois fica claro que ele é que deve fazer algo; já a vantagem de 
usarmos o termo oficina é sugerir um viés substancialmente prático, 
a possibilidade inclusive de extrapolar o espaço da sala de aula ou da 
própria escola.

Reflita

Qual é a chance de os estudantes se cansarem no caso de aulas nas 
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quais o professor solicita que eles apenas leiam em silêncio ou o 
escutem?

A quantidade de situações será variável conforme a complexidade 
dos objetivos da SD, entretanto, ao identificarmos a necessidade 
de muitas delas, é possível optarmos por formular mais de uma SD, 
trabalhando com temas diferentes. Outra preocupação pertinente é 
pensarmos em atividades diferentes que impliquem procedimentos 
e recursos diversos: pesquisa na internet, leitura, debates, vídeos, 
atividades colaborativas. 

Durante o andamento das situações, o professor atua como 
mediador, facilitador, e, em determinado estágio, será pertinente 
observar se os resultados de aprendizagem estão sendo construídos. 
Para tal, uma avaliação formativa pode ser interessante. A avaliação 
formativa pode compor um conceito (nota) parcial atribuído à SD 
dentro do bimestre. Essa é uma modalidade inovadora de avaliação 
ainda pouco assimilada pelos professores mais arraigados aos 
princípios tradicionais de avaliação, que acabam quase sempre 
trabalhando com formas de avaliação somativa. Não sendo nosso 
objetivo dissertar nesta seção sobre as modalidades de avaliação, 
basta-nos relembrar conceitualmente, conforme apontam Allal, 
Cardinet e Perrenoud (1986, p. 14), que a avaliação

[...] visa orientar o aluno quanto ao trabalho escolar, 
procurando localizar as suas dificuldades para o ajudar 
a descobrir os processos que lhe permitirão progredir 
na sua aprendizagem. A avaliação formativa opõe-se 
à avaliação somativa que constitui um balanço parcial 
ou total de um conjunto de aprendizagens. A avaliação 
formativa se distingue ainda da avaliação de diagnóstico 
por uma conotação menos patológica, não considerando 
o aluno como um caso a tratar, considera os erros como 
normais e característicos de um determinado nível de 
desenvolvimento na aprendizagem.

A essa altura de nossa explanação, já é possível perceber 
que o reinado do livro didático como principal referência para o 
planejamento das aulas chegou ao fim. Isso não significa negar seu 
valor como recurso didático, mas implica tão somente assumir outra 
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visão sobre ele, bem como reconhecer seus limites. Dificilmente um 
livro didático conseguirá substituir a flexibilidade e a personalização de 
um professor no trabalho do planejamento das atividades de qualquer 
disciplina. Não é possível que a estrutura fixa de um livro didático se 
adapte a todos os diferentes contextos sociais de turmas e escolas 
com culturas escolares também diversas. Como bem lembra Circe 
Bittencourt (2010), em um livro clássico sobre ensino de História:

O livro didático tem sido objeto de avaliações 
contraditórias nos últimos tempos. Existem professores 
que abominam os livros escolares, culpando-os pelo 
estado precário da educação escolar. Outros docentes 
calam-se ou se posicionam de forma positiva pelo auxílio 
que os livros prestam no dia-a-dia complicado. O livro 
didático, no entanto, continua sendo o material didático 
referencial de professores, pais e alunos que, apesar do 
preço, consideram-no como referencial básico para 
o estudo; e em todo início do ano letivo as editoras 
continuam colocando no mercado uma infinidade 
de obras, diferenciadas em tamanho e qualidade. 
(BITTENCOURT, 2010, p. 71)

Não se trata de nos aprofundarmos no extenso debate existente 
sobre o livro didático, mas apenas de evidenciarmos que, quanto mais 
se abandona a visão tradicional de educação, “conteudista”, centrada 
no professor transmissor de conteúdo, que confunde conhecimento 
com informação, mais o livro didático perde seu protagonismo como 
referencial para o planejamento das atividades escolares. Afirmamos 
que bons livros podem nos trazer bons textos, iconografia, bons 
modelos e exemplos de situações de aprendizagem, mas, nesse caso, 
ele seria mais útil ao professor, como auxílio, sendo questionável em 
que medida ele pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento 
de competências e habilidades para além de poder ser um ótimo 
recurso didático.

Outro fator limitante do livro didático reside no fato de que ele é 
essencialmente disciplinar, pois reforça a compartimentalização do 
saber, dificultando a desejada transformação da cultura escolar que 
descontextualiza a inter-relação complexa existente entre as áreas do 
saber. Esse é um ponto de inflexão em nossa argumentação, visto 
que se faz necessário retomarmos o objetivo do exercício proposto, 
que é o trabalho com as competências e habilidades selecionadas da 
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matriz de referência do ENEM. 

Consideremos a seguinte habilidade: H14 – Comparar diferentes 
pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca 
das instituições sociais, políticas e econômicas. É notório que se 
trata de uma habilidade que extrapola uma única disciplina escolar, 
não cabendo apenas ao ensino de História o desenvolvimento 
dessa habilidade. Dessa maneira, podemos identificar que, ao aludir 
à comparação de pontos de vista presentes em textos analíticos e 
interpretativos, o campo de códigos de linguagem está implicado, 
já que a habilidade interpretativa é um dos principais objetos de 
aprendizagem escolar da língua portuguesa. Ao mencionar situação 
ou fatos de natureza histórico-geográfica, atingimos a Geografia; 
e, ainda, ao tratar de instituições sociais, políticas e econômicas, 
confluímos também para o campo da Sociologia e Filosofia. Isso ocorre 
porque, afinado com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ENEM 
adota uma metodologia de avaliação eminentemente interdisciplinar. 
Dificilmente encontraremos em questões dessa avaliação a requisição 
de tópicos curriculares de disciplinas específicas, sendo pressuposto 
que cada questão articule mais de uma área de conhecimento.

A chance de sucesso dos estudantes em uma avalição do ENEM 
será tanto maior quanto a coordenação pedagógica e o corpo docente 
da escola conseguirem favorecer a prática da interdisciplinaridade. 
Retomemos aqui a problemática conceitual. Conforma indica Thiesen 
(2008, p. 547):

O que se pode afirmar no campo conceitual é que a 
interdisciplinaridade será sempre uma reação alternativa 
à abordagem disciplinar normalizadora (seja no ensino 
ou na pesquisa) dos diversos objetos de estudo. 
Independente da definição que cada autor assuma, a 
interdisciplinaridade está sempre situada no campo 
onde se pensa a possibilidade de superar a fragmentação 
das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas 
e onde simultaneamente se exprime a resistência sobre 
um saber parcelado.

Ora, se pretendemos que um estudante desenvolva a capacidade 
de produzir uma argumentação consistente, além do domínio do 
texto dissertativo (Língua Portuguesa), é necessária a articulação, por 
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exemplo, de dados estatísticos (Matemática, Geografia, Sociologia), 
bem como pode ser pertinente a alusão a fatos de natureza 
propriamente histórica (História). Se pretendemos que o estudante 
desenvolva o domínio da escrita, a dissertação em sua estrutura exige 
coesão, coerência (Lógica, Matemática, Filosofia). Ao nos referirmos a 
problemas sociais emergentes, ambientais, conhecimentos de Física, 
Biologia, Química estarão todos imbricados.

Assimile

O trabalho interdisciplinar exige a ruptura com uma concepção de 
planejamento escolar de uma disciplina isolada, e cada disciplina deve 
ter seu planejamento contextualizado em um planejamento mais amplo, 
para aquela etapa de ensino como um todo. Pressupõe o contato 
e o diálogo permanente entre os docentes, dispostos ao trabalho 
colaborativo e ao planejamento conjunto das atividades de duas ou mais 
disciplinas.

Sem dúvida, a interdisciplinaridade comporta grande dose de 
desafio. Um dos aspectos mais problemáticos encontra-se no fato de 
que a formação inicial dos docentes, em sua maioria, foi disciplinar, 
e os professores sentem-se desconfortáveis em avançar em áreas 
do conhecimento de outro colega docente. Para além, a própria 
compartimentação da “carga horária” das disciplinas é um obstáculo 
a ser transposto. Dificuldades de relacionamento e comunicação 
interpessoal entre os docentes podem também desencorajar 
metodologias mais arrojadas e exigentes de ensino e aprendizagem. 

Um dos caminhos para se atingir a interdisciplinaridade pode 
ser o planejamento conjunto de uma SD que articule duas ou mais 
disciplinas, de modo que as oficinas possam ser mais extensas, com 
a participação de mais de um professor auxiliando os estudantes na 
realização das atividades. 

Retomando a descrição da SD, a última etapa seria “o produto 
final”, que poderia ser uma avaliação somativa para todas as disciplinas 
envolvidas, no caso de uma SD interdisciplinar. A última etapa de uma 
SD é justamente onde culminam todas as etapas anteriores, quando 
poderá ser avaliado em que medida o objetivo de aprendizagem foi 
atingido. Uma vez que tenham sido selecionadas competências e 
habilidades reconhecendo sua natureza interdisciplinar, nada mais 
coerente que mais de uma disciplina esteja envolvida no processo de 
avaliação.
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Pesquise mais

Conheça o site Portal do Professor. Nele você poderá encontrar muitos 
roteiros de sequências didáticas para lhe servir de inspiração.

MEC. Portal do Professor. Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.
gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7399>. Acesso em: 8 fev. 2017.

Outra proposta bastante desafiadora que vem sendo implementada 
para o desenvolvimento de competências e habilidades é a pedagogia 
por projetos. Podemos afirmar que há, inclusive, certa banalização 
dessa proposta na linguagem corrente, na qual tudo é concebido 
como um projeto. São muitos os autores que se dedicam a deslindar 
a pedagogia por projetos e de projetos, tanto na seara teórica quanto 
prática. 

Em princípio, não acreditamos que exista um formato ou estrutura 
preestabelecida a servir como um modelo geral de pensar o projeto 
como metodologia de planejamento de atividades de ensino e 
aprendizagem. Ao pensarmos no projeto, estamos diante de um 
contexto em que os educadores exercitam sua capacidade de criação 
e inovação. É oportuno mencionar que, se quisermos alcançar 
níveis mais arrojados, a hipótese de os próprios estudantes terem a 
iniciativa de um projeto não pode ser descartada. Uma das principais 
referências para a reflexão metodológica sobre a pedagogia por 
projetos é o educador espanhol Fernando Hernández, tributário, por 
sua vez, das noções e propostas do norte-americano John Dewey. 
Desse autor, queremos extrair um elemento central que talvez seja 
o que mais distingue a pedagogia por projetos, em sua ambição. A 
pedagogia por projetos permitiria:

Revisar a organização do currículo por disciplinas e a 
maneira de situá-lo no tempo e no espaço escolares. O 
que torna necessária a proposta de um currículo que não 
seja uma representação do conhecimento fragmentada, 
distanciada dos problemas que os alunos vivem e 
necessitam responder em suas vidas, mas, sim, solução 
de continuidade. Levar em conta o que acontece fora da 
escola, nas transformações sociais e nos saberes, a enorme 
produção de informação que caracteriza a sociedade 
atual, e aprender a dialogar de uma maneira critica com 
todos esses fenômenos. (HERNÁNDEZ,1998, p. 61)
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Quando aludimos à ambição, queremos dizer que, tal como afirma 
Hernández (1998), na maior parte das vezes a escola se mantém 
virtualmente isolada do contexto social mais amplo. Enquanto 
houver o predomínio de uma visão da escola como uma instituição 
responsável apenas pela instrução, maior será sua distância das suas 
possibilidades de desempenhar uma intervenção em problemas 
sociais que se fazem presentes dentro e fora do contexto escolar, que 
afetam a todos, educadores e educandos, quer queiram quer não. É 
evidente que estariam descartadas também todas possibilidades de 
aprendizado propiciadas nesse processo de intervenção.

Exemplificando

Imagine uma escola situada em um bairro que sofre com grandes 
índices de violência urbana. Agora, imagine uma escola que resolva 
“arregaçar as mangas” e interferir nessa situação. Pense no aprendizado 
proporcionado pela formulação de um projeto que vise a entender a 
complexidade da violência urbana que a invade e tenha a ousadia de 
querer propor soluções para minorar esse drama vivido.

As possibilidades da pedagogia por projetos não se esgotam em 
uma possível ambição de intervenção, mas sem dúvida isso seria sua 
faceta mais distintiva e instigante. Projetos que se dediquem a temas 
com objetivos de aprendizagem de competências e habilidades 
mais circunscritas dentro do ambiente escolar podem ser muito 
proveitosos também. Projetos que envolvam a interdisciplinaridade, 
por grandes áreas, ou todos os componentes curriculares, podem 
ser muito interessantes. Outra marca distintiva da pedagogia por 
projetos, além de sua propensão à interdisciplinaridade, é justamente 
o tempo de seu planejamento e consecução. 

Projetos podem envolver toda a comunidade escolar ao 
longo de todo um ano letivo. O que distinguiria um projeto de 
uma SD não seria tanto a natureza de suas etapas, também aqui 
teríamos uma etapa inicial de apresentação/contextualização da 
situação-problema e produto inicial (início), etapas progressivas de 
desenvolvimento (meio), produto final (fim). A diferença seria de 
ordem de escala de complexidade e tempo de desenvolvimento.

Não podemos descartar a possibilidade de projetos permanentes, 
que são desenvolvidos paralelamente às atividades pedagógicas 
correntes, bem como projetos cíclicos, que se repetem em todos 
os períodos letivos. Como visto em seções anteriores, nos currículos 
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oficiais, existem os chamados temas ou eixos transversais, e esses, 
sem dúvida, podem e devem ser trabalhados pela pedagogia por 
projetos, pois, como não são temas atinentes a alguma disciplina 
em específico, reclamam por uma metodologia como a de projetos.

Por fim, se não podemos oferecer um modelo pronto de 
projeto, podemos ao menos mencionar algumas características 
recomendáveis: é ambicioso, envolve boa parte ou a totalidade 
da comunidade escolar, é planejado e realizado de forma coletiva/
colaborativa, tem como ponto de partida uma situação-problema 
complexa, levanta e testa hipóteses de solução, articula e mobiliza 
grande quantidade de atividades e áreas de conhecimento, 
transpõe o tempo curricular convencional dividido por aulas de 
cada disciplina, pode envolver a comunidade do entorno, inclusive 
a família, pode almejar uma intervenção concreta e efetiva no 
contexto social mais amplo.

Pesquise mais

Assista ao vídeo produzido pela USP acerca da estratégia de Projetos:

E-Aulas USP. Pedagogia de Projetos. Disponível em: <http://eaulas.usp.
br/portal/video.action;jsessionid=38407C3A29E94CEF8FF09BC4D6B5
2053?idItem=675>. Acesso em: 8 fev. 2017.

Sem medo de errar

Para atender aos objetivos de aprendizagem elencados nesta 
seção, você poderá exercitar a confecção de uma Sequência 
Didática que atenda à competência e às habilidades propostas 
no Diálogo Aberto. Para tanto, gostaríamos de indicar uma 
sistematização.

O primeiro passo de seu planejamento é definir qual tema é 
estratégico no conteúdo programático da etapa de ensino que você 
quer trabalhar. Segundo nossa indicação, pretendemos pensar no 
3º ano do ensino médio. Entre os temas possíveis, sugerimos o 
processo histórico que culminou com o golpe civil-militar de 1964 
e a consequente instalação do estado autoritário no Brasil.

O segundo passo é antever quais elementos podemos 
enfatizar que possibilitem aos estudantes o desenvolvimento da 
competência e habilidades que assumimos como nosso objetivo:
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Competência de área 3 - Compreender a produção 
e o papel histórico das instituições sociais, políticas 
e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, 
conflitos e movimentos sociais. 
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que 
contribuíram para mudanças ou rupturas em processos 
de disputa pelo poder. H14 - Comparar diferentes pontos 
de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica 
acerca das instituições sociais, políticas e econômicas.

Primeira etapa: Apresentação da situação-problema/
contextualização/ sensibilização (tempo – 2 aulas)

Uma boa forma de iniciar essa SD é propor aos estudantes que 
eles assumam o papel de investigadores. A tarefa deles pode ser 
descobrir quem foi a favor e quem foi contra o golpe civil-militar. 
Uma discussão preliminar sobre as próprias denominações que 
tal evento recebeu, tendo como base algum texto selecionado ou 
material audiovisual, pode ser rica na direção do reconhecimento por 
parte dos estudantes de que há uma diversidade de grupos e visões 
divergentes sobre os fatos ocorridos.

Segunda etapa: Produção inicial – Avaliação diagnóstica (tempo 
– 1 aula)

Solicite aos estudantes que elaborem uma lista dos agentes 
individuais e coletivos que foram destacados quando se trabalhou 
com o material selecionado na etapa anterior. O importante aqui 
é verificar se eles foram capazes de identificar os agentes mais 
relevantes: os setores militares, os partidos políticos e as lideranças 
políticas, os movimentos sociais, o presidente João Goulart, a Igreja, 
as organizações da sociedade civil, os sindicatos, as classes sociais em 
sua expressão organizada. No caso de dificuldades de identificação 
por parte dos estudantes, uma atividade com esse foco pode ser 
elaborada para que cheguem a uma lista suficientemente completa.

Terceira Etapa: Desenvolvimento – oficinas (tempo – 6 aulas)

Oficina 1 – Divida a turma em grupos, cada qual responsável por um 
dos agentes constantes na lista. Reserve o laboratório de informática 
para essa atividade e solicite que os estudantes façam uma pesquisa 
com foco específico no agente do seu grupo – a tarefa será pesquisar 
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informações na internet e compor um dossiê de documentos.

Oficina 2 – De posse do dossiê sobre o agente em questão, o 
grupo deverá estudar os documentos e chegar a uma conclusão 
sobre o posicionamento desse agente no contexto do golpe civil e 
militar, ou seja, se sua postura foi contra ou a favor.

Oficina 3 – Debate geral, no qual cada grupo expõe oralmente 
as conclusões da oficina anterior, tentando, então, agrupar todos os 
agentes que foram contra, de um lado, e todos os que foram a favor, 
de outro.

Oficina 4 – Avaliação Formativa: cada estudante elabora um texto, 
com base no dossiê do seu grupo, apresentando uma argumentação 
escrita dos motivos que o levaram a definir a postura do seu agente 
como contra ou a favor. De posse desses textos e do dossiê dos 
grupos, o professor terá condições de avaliar o nível de consistência 
da argumentação de seus estudantes e em que medida o material do 
dossiê foi ou não utilizado para a construção da argumentação.

Oficina 5 – Selecione os argumentos mais e menos consistentes 
nos textos dos estudantes, apresente-os de forma anônima e discuta 
com eles as incoerências, implicações, contradições e orientações 
ideológicas à luz do contexto do golpe civil-militar. Nesse momento, 
é necessário que os estudantes tenham razoável entendimento 
dos projetos políticos em disputa e suas respectivas orientações e 
categorizações à esquerda ou à direita, o que pode exigir uma postura 
mais expositiva por parte do professor.

Última Etapa – Produto final (Tempo – 2 aulas)

Como instrumento final de avaliação da SD, solicite aos estudantes 
a elaboração de um novo texto argumentativo mais extenso, que 
apresente, segundo o entendimento deles, os motivos que levaram 
determinados agentes a se posicionar favoráveis e outros desfavoráveis 
ao desfecho da ruptura institucional de 1964. Avalie em que medida 
os objetivos da SD foram atingidos, objetivamente, se houve razoável 
aprendizado da competência e habilidades selecionadas.

Vamos imaginar que você tenha realizado a SD e que, ao final do 
processo, você tenha identificado, considerando globalmente a turma, 
que os objetivos tenham sido parcialmente alcançados. Que tal você 
fazer o exercício de formular outra SD com o tema dos governos 
militares no Brasil, buscando dar continuidade ao desenvolvimento 
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das competências e habilidades dos estudantes?

Que tal você repensar os formatos das atividades expostas e 
propor outras possibilidades para as oficinas?

Avançando na prática 

Não preciso fazer sozinho

Descrição da situação-problema

Supondo que você queira vislumbrar uma possibilidade de 
construção da SD anteriormente apresentada, de forma interdisciplinar, 
que docentes de outras disciplinas você poderia envolver e de que 
formas eles poderiam contribuir para o aprendizado dos estudantes?

Resolução da situação-problema

- O professor de Língua Portuguesa, paralelamente, poderia 
oferecer oficinas de produção textual com foco no texto 
argumentativo, ajudando a aprimorar o texto da avaliação formativa e 
do produto final.

- O professor de Geografia poderia trabalhar com diversos dados 
estatísticos sobre a questão da estrutura fundiária, uma vez que a 
reforma agrária foi um dos pontos mais polêmicos do contexto do 
golpe civil-militar de 1964. Para além, a recessão econômica vivida 
no pré-1964 é muito elucidativa. O processo de transição de uma 
sociedade hegemonicamente rural para a urbana vivido pelo Brasil 
nas décadas de 1960 e 1970 traz alguns dos tópicos pertinentes à 
Geografia também.

- O professor de Sociologia poderia trabalhar com a lapidação 
dos conceitos de instituições sociais, família, Igreja, organizações da 
sociedade civil, partidos políticos, além do tratamento de diversos 
indicadores socioeconômicos, tais como analfabetismo, carestia, 
desemprego, déficit habitacional, acesso à educação, todas essas 
questões candentes na década de 1960.

- O professor de Filosofia poderia contribuir com a discussão 
dos valores implícitos de igualdade e liberdade que distinguem os 
posicionamentos políticos entre esquerda e direita.

Em suma, a conexão e pertinência dos diversos temas e conteúdos 
curriculares são pontos pacíficos no campo do ensino das Ciências 
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Humanas. O desafio aqui seria a articulação das diversas atividades, 
nas diversas disciplinas, convergindo para os mesmos objetivos. Mas, 
certamente vale muito a pena tentar, não acha?

Agora, que tal você imaginar quais outras conexões interdisciplinares 
seriam possíveis?

Faça valer a pena

1. Chico, professor de História do 3ª ano do ensino médio, ao considerar 
a Revolução Russa de 1917, planejou apresentar o capítulo do livro didático 
após promover uma explanação sobre o papel desempenhado por Lênin 
no processo revolucionário, com a intenção de identificá-lo como um 
grande líder e promotor da igualdade social ao realizar a política do “Pão, 
Paz e Terra”.
A partir da descrição do planejamento do professor Chico, assinale a 
alternativa que revela a metodologia de ensino empregada.
a) Sequência didática.
b) Pedagogia por projetos.
c) Método dialógico.
d) Método tradicional.
e) Interdisciplinaridade

2. Gabriela, professora de História do 1º ano do ensino médio, após 
algumas aulas sobre a Grécia Antiga e democracia ateniense, solicita aos 
estudantes que elaborem um texto de tipo argumentativo, comparando 
a democracia ateniense à democracia atual no Brasil. Ao identificar a 
dificuldade de escrita de seus estudantes, resolve tomar uma atitude.
Indique qual alternativa expressa uma escolha viável e promissora para 
Gabriela.
a) Solicitar à professora de língua portuguesa que trabalhe mais com esse 
tipo textual.
b) Trocar a atividade e solicitar que os estudantes respondam ao 
questionário do livro didático sobre Grécia Antiga.
c) Trocar a atividade e solicitar aos estudantes que façam um quadro 
comparativo no caderno.
d) Convidar a professora de língua portuguesa para, em conjunto, elaborar 
uma sequência didática de texto argumentativo.
e) Procurar em livros didáticos de língua portuguesa atividades de texto 
argumentativo para seus estudantes.



U2 - Ensino de História e suas temporalidades e inovações metodológicas 101

3. “Os projetos de trabalho constituem um planejamento de ensino e 
aprendizagem vinculado a uma concepção da escolaridade em que se 
dá importância não só à aquisição de estratégias cognitivas de ordem 
superior, mas também ao papel do estudante como responsável por sua 
própria aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a solução de 
problemas reais e oferecer a possibilidade de investigar um tema partindo 
de um enfoque relacional que vincula ideias-chave e metodologias de 
diferentes disciplinas.”
(Fonte: HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação: Os 
Projetos de Trabalho. Tradução Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 1998, p. 89.) 
No excerto indicado, o autor faz alusão à metodologia proposta pela 
pedagogia por projetos. Entre as características mencionadas pelo autor, 
podemos identificar que essa metodologia está voltada para:
a) Resolver problemas de aquisição cognitiva dos estudantes portadores 
de necessidades especiais.
b) O desenvolvimento do ensino à distância, uma vez que se espera que o 
estudante seja responsável por seu próprio aprendizado.
c) O ensino das Ciências Humanas, pois esta é a área que trata de problemas 
reais.
d) O ensino das Ciências da Natureza, pois esta é a área que possibilita 
resolver problemas reais.
e) O ensino em todas as áreas, pois trabalha a interdisciplinaridade e 
resolução de problemas reais de qualquer natureza.



U2 - Ensino de História e suas temporalidades e inovações metodológicas102

Referências
ALLAL, L.; CARDINET, J.; PERRENOUD, P. A avaliação formativa num ensino 
diferenciado. Coimbra: Livraria Almedina, 1986.

ARAÚJO, D. L. de. O que é (e como faz) sequência didática? Entrepalavras, Ano 3, 
Fortaleza, v. 3, n. 1, p. 322-334, jan./jul. 2013.

BITTENCOURT, Circe. Livros didáticos entre textos e imagens. In: ______ (Org.) O saber 
histórico na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2010.

BLOCH, Marc. Apologia da História ou O ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 
2001.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 
Matriz de Referência ENEM. Brasília: MEC/INEP, 2012.

BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989) A Revolução Francesa da historiografia. 
São Paulo: Unesp, 1992.

CRACCO, Rodrigo Bianchini. A longa duração e as estruturas temporais em Fernand 
Braudel: de sua tese O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrânico na Época de Felipe II até 
o artigo História e Ciências Sociais: a longa duração (1949-1958). 2009. 115 f. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 
Assis, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/93349>. Acesso em: 26 mar. 
2017. 

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e para o 
escrito: apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros 
orais e escritos na escola. Tradução e organização Roxane Rojo e Glais Sales Cordeiro. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004, p. 95-128.

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

HERNANDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação: Os Projetos de 
Trabalho. Tradução Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1998.

KANDEL, Eric C. Em busca da memória. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

LE GOFF, JACQUES. História e Memória. Campinas: Editora Unicamp, 2008.

MEYHI, José Carlos S. B. Guia Prático de História Oral. São Paulo: Contexto, 2011.

SILVA, Kalina V.; SILVA, Maciel H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 
Contexto, 2010.

THIESEN, J. da S. A interdisciplinaridade com articulador no processo de ensino-
aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, set./out. 2008.



U3 - Ensino de História através das fontes documentais 103

Unidade 3

Ensino de História através das 
fontes documentais

A primeira habilidade a ser desenvolvida pela disciplina de 
História, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, é a 
capacidade de criticar, analisar e interpretar fontes documentais 
de diversas naturezas, o que inclui a identificação do papel das 
diferentes linguagens e de agentes sociais e contextos envolvidos 
em sua produção. Não há ensino nem pesquisa de História sem 
fontes documentais, e, como vimos nas unidades anteriores, 
a transposição do conhecimento histórico para o contexto de 
ensino-aprendizagem, em suas diversas modalidades, reconhece a 
importância do desenvolvimento de competências ligadas à leitura, 
análise, contextualização e interpretação das mais diversas fontes 
e testemunhos dos tempos passados e atuais. Ora, o estudo dos 
processos históricos ocorre por meio de investigações e métodos 
que tornam possível a extração de informações de fontes como 
textos, iconografia e música. 

Diante da centralidade da interpretação das fontes históricas 
para a produção do conhecimento e do ensino de História, esta 
unidade tem como objetivo discutir o seu trabalho como educador 
ou educadora a partir das fontes. A ideia é que você reflita sobre 
os métodos de interpretação documental utilizados na pesquisa 
historiográfica, fazendo o exercício de os aplicar ao contexto de 
ensino-aprendizagem. Perceba que esta unidade de ensino não 
está dissociada das demais trabalhadas até o momento, por isso 
é importante que você articule as propostas desta unidade com 
os métodos e conteúdos indicados pelas referências curriculares 
nacionais discutidas na primeira unidade e também com os 
recursos metodológicos indicados pela segunda unidade.

Lembre-se sempre do seu plano de ensino. Todo o conteúdo 

Convite ao estudo
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da disciplina deve ser trabalhado nesse produto final, e cabe a você 
selecionar a metodologia e abordagem mais adequadas ao tema 
e ao nível de ensino com o qual está trabalhando. A sugestão é 
que você elabore três propostas de atividade educativa com 
base na análise das fontes documentais. Cada uma delas deve 
corresponder a um tipo de fonte, conforme divisão feita nas três 
seções desta unidade. A primeira seção abordará o uso das fontes 
escritas ao longo da história, destacando os usos contemporâneos 
de fontes oficiais, privadas, imprensa e literatura. A segunda seção 
abordará os recursos das fontes iconográficas, com destaque para 
as possibilidades que podem ser extraídas da pintura, da fotografia, 
do cinema e da televisão. Por fim, a última seção discutirá o 
cotidiano como fonte de conhecimento histórico. Trata-se de um 
convite à reflexão sobre as fontes que podem surgir no contexto 
de ensino-aprendizagem por meio dos registros que permeiam o 
dia a dia dos alunos. Nesse ponto serão destacadas a música, a 
internet, o humor e os quadrinhos.
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Seção 3.1

Fontes escritas

Nas últimas unidades, elencamos algumas das principais habilidades 
e competências a serem desenvolvidas junto aos educandos por 
meio do ensino de História. Entre elas está a aquisição de autonomia 
e interesse pela pesquisa, além do estudo dos processos históricos e 
o desenvolvimento do pensamento crítico diante das problemáticas 
atuais e passadas. 

Agora, precisamos pensar como elaborar ações pedagógicas 
capazes de fomentar o pensamento histórico nos alunos. Pensar 
historicamente é desenvolver uma forma de raciocínio particular 
que só é alcançada por meio de operações cognitivas específicas e 
sistemáticas. Como romper com a “história tradicional”, ou seja, com 
a visão evolucionista do tempo linear, narrativa cronológica em que 
os processos são pensados como causa e consequência?

Boa parte dos recursos dos quais dispomos, como livros didáticos, 
por exemplo, se utilizados de maneira a encerrar o conhecimento 
sobre determinado tema, podem incorrer nesse mesmo risco: o de 
transmitir a ideia de que apenas aquela versão é digna de credibilidade 
ou de que a História é composta por uma sucessão lógica, linear e 
progressiva de acontecimentos, ou até mesmo de que apenas os 
conteúdos ali selecionados são relevantes para o entendimento da 
História. 

Afinal, como desenvolver o senso crítico do aluno de maneira que 
ele seja capaz de desenvolver suas próprias opiniões a respeito de 
determinados processos e saiba avaliar a proposta de um ou outro 
autor contida, por exemplo, nos materiais didáticos? Se tanto a pesquisa 
quanto o ensino de História não existem sem as fontes documentais, 
é justamente desse ponto que partiremos. Como podemos utilizar 
os documentos, nesta seção, particularmente os escritos, no ensino 
de História, de maneira a desenvolver as habilidades e competências 
previstas pelos PCNs, pelas novas concepções historiográficas e 
pedagógicas?

Diálogo aberto 
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Não pode faltar

Apologia da História ou O Ofício de Historiador é uma obra 
fundamental para os historiadores e professores de História por 
condensar as primeiras ideias da Escola dos Annales. Essa obra busca 
desconstruir a escola historiográfica anterior, chamada positivista, 
para criar um novo método para o fazer historiográfico. Esse livro, que 
não foi finalizado devido à execução por fuzilamento de seu autor, 
Marc Bloch, em 1944, é um marco não apenas para o novo fazer 
historiográfico, mas também para a forma de pensar a História e a 
peça fundamental do nosso ofício: a fonte documental.

Do mesmo modo, até nos testemunhos mais resolutamente 
voluntários, os que os textos nos dizem expressamente 
deixou hoje em dia de ser o objetivo predileto de nossa 
atenção. Apegamo-nos geralmente com muito mais ardor 
ao que ele nos deixa entender, sem haver pretendido dizê-
lo [...]. Entre a vida dos santos da Idade Média, pelo menos 
três quartos são incapazes de nos ensinar qualquer coisa 
de concreto sobre os piedosos personagens cujo destino 
pretendem [nos] retraçar. Interroguemo-las, ao contrário, 
sobre as maneiras de viver ou de pensar particulares às 
épocas em que foram escritas, todas as coisas que o 
hagiógrafo não tinha o menor desejo de nos expor. Vamos 
achá-las de um valor inestimável. Em nossa inevitável 
subordinação em relação ao passado, ficamos [portanto] 
pelo menos livres no sentido de que, condenados sempre 
a conhecê-lo exclusivamente por meio de [seus] vestígios, 
conseguimos, todavia saber sobre ele muito mais do que ele 
julgara sensato nos dar a conhecer. (BLOCH, 2001, p. 78)

Apenas no século XIX predominou a ideia de documento como 
“prova histórica”. Nesse tempo, os documentos eram vistos como 
traços contendo pensamentos e atos das pessoas do passado. Assim, 
a atividade do historiador girava em torno de buscar, selecionar, 
criticar e classificar documentos, pois a verdade sobre o passado 
estava ali contida. De lá para cá o conceito de documento se ampliou 
consideravelmente, sendo a Escola dos Annales um passo fundamental 
para essa mudança. “Ao determinar que a busca do historiador seria 
guiada por tudo o que fosse humano, Marc Bloch demonstra que, 
ao mesmo tempo em que se amplia o campo do historiador, amplia-
se, necessariamente, a tipologia de sua fonte” (KARNAL; TATSCH, 
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2009, p. 14). O surgimento de vários campos da história ao longo do 
século XX trouxe consigo o alargamento da ideia que se fazia do que 
definia um documento histórico. Esse período foi determinante para 
a ampliação do objeto histórico e fez cumprir o desejo de Bloch às 
vésperas de sua execução: “dar estatuto de ‘documento histórico’ a 
tudo que contivesse a possibilidade de vislumbrar a ação humana” 
(KARNAL; TATSCH, 2009, p. 15).

Pesquise mais

A leitura dos grandes pensadores do fazer da História também pode 
elucidar caminhos a serem trilhados pelos educadores. A respeito do uso 
de fontes documentais pela historiografia contemporânea, ver BLOCH, 
Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2001.

Os trechos mencionados nesta seção referem-se especialmente 
aos Capítulos II e III, em que o autor discorre sobre a definição de 
documentos, a observação histórica, os testemunhos e sua transmissão, 
bem como sobre o método crítico por meio do qual o historiador deve 
abordar os documentos.

Hoje, prevalece a concepção de que documento é tudo aquilo 
que determinado momento decidir que é um documento. Sua 
identificação corresponde à pergunta que o presente faz ao passado, 
mas esse movimento incluiu também uma mudança na própria 
abordagem que se faz do documento. No século XIX, sobretudo 
o documento textual prevaleceu sob a ótica de uma “prova” da 
“realidade”, uma lente transparente capaz de magnificar o passado real 
e torná-lo visível aos olhares contemporâneos, uma obra autônoma 
que fala por si, cabendo ao historiador um silêncio respeitoso. A partir 
do século XX, além do alargamento do conceito de documento 
e, portanto, do arsenal de fontes, surgiu uma nova perspectiva. As 
informações ditas expressamente deixaram de ser o objeto central da 
atenção dos historiadores, abrindo espaço para outras fontes.

Entre as correntes que criticaram a concepção positivista de 
documento e História estão as várias vertentes do marxismo e o 
grupo dos Annales.

Os marxistas colocam as ações humanas no centro do 
conhecimento histórico e o historiador como agente, 
sujeito e produto do processo histórico em construção. 
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Da mesma forma os Annales destacam a questão 
da intencionalidade e da história-problema de um 
conhecimento histórico apoiado em amplos esquemas 
explicativos. (HORN, 2006, p. 99)

Assimile

Hoje em dia, tanto na pesquisa quanto no ensino os documentos não 
devem ser encarados como provas da realidade remota, mas, sim, 
registros que contêm pistas, cuja análise deve levar em consideração suas 
condições e intencionalidades de elaboração. O exercício deve conduzir 
à proposição de interpretações sobre acontecimentos passados tendo 
como principal foco as ações humanas.

É disso que trata Marc Bloch (2001) no trecho que iniciou este 
texto. A fonte documental fala, sobretudo, sobre as características, as 
intenções e a forma de pensar e agir de determinado período. Sai de 
cena a ideia de que os documentos falam por si, provam a verdade 
do passado e entra a perspectiva segundo a qual eles se constituem 
fontes do passado, conservadas por acidente ou deliberadamente, 
analisados “a partir do presente e estabelecendo diálogos entre a 
subjetividade atual e a subjetividade preterita.” (KARNAL; TATSCH, 
2009, p. 24)

Isso significa que a mudança ocorrida entre o século XIX e XX 
no conceito de documento e na abordagem das fontes históricas 
também foi acompanhada da transformação da própria forma de 
conceber o ofício do historiador, que deixou de ser um levantador, 
selecionador e crítico de documentos que portam a verdade sobre 
o passado para se transformar em um investigador do passado, 
que, por meio de pistas involuntárias deixadas pelos antepassados, 
propõe interpretações sobre os acontecimentos. Afinal, como diz 
Bloch (2001, p. 89), que a fala das testemunhas nem sempre é digna 
de crédito, até o mais ingênuo dos policiais sabe bem. Mas cabe o 
entendimento do seu dizer como uma versão a ser analisada tendo 
em vista, entre outras coisas, o lugar e o interesse de onde fala.

Pesquise mais

A respeito do trabalho do historiador com as pistas involuntárias deixadas 
nas fontes documentais, leia:
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GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

Em Sinais: Raízes de um paradigma indiciário, o autor se dedica a 
explicar como, por volta do final do século XIX, emergiu silenciosamente 
no âmbito das Ciências Humanas um modelo epistemológico que 
chama de paradigma. De acordo com ele, o método de investigação 
por meio de sinais, largamente utilizado na medicina e na psicanálise, 
foi incorporado pelas Ciências Humanas durante esse período, 
particularmente no pensamento histórico que se dedica aos sinais, 
aos detalhes descuidadamente deixados pelas fontes como forma de 
conhecer algo. Não apenas aquilo que a fonte queria dizer, mas aquilo 
que deixou escapar torna-se objeto de investigação primordial.

Mas por que se dedicar à metodologia de pesquisa histórica em 
uma disciplina que versa sobre o ensino? Ora, tanto o ensino quanto 
a pesquisa em História não existem sem o exercício de análise 
documental. Hoje em dia, trabalha-se com a ideia de que há uma 
ampla gama de possibilidades interpretativas advindas da análise de 
determinada fonte. Atentar para esse exercício de multiplicidade de 
olhares é desenvolver um importante instrumento para desenvolver o 
senso crítico e a autonomia intelectual dos alunos em contraste com 
a ideia de que haveria um conhecimento histórico objetivo, verdadeiro 
e único a ser transmitido aos alunos, concepção que é reforçada 
quando o educador simplesmente reproduz o livro didático, dando a 
impressão de que aquela é a única fonte digna de confiança.

O significado pedagógico do documento é o mesmo, 
tanto para o professor como para o historiador, o que 
muda é o uso que se faz dele em função do fim a que 
se destina; o historiador utiliza-o como um fim imediato, 
isto é, para a produção do conhecimento histórico 
expresso em registro escrito; o professor parte não só 
da experiência dos alunos, de passagens, fotografias..., 
como também do documento escrito organizado pelo 
historiador, para um fim imediato que é a compreensão 
do movimento da história e da criação do fato histórico; 
para ter um bom resultado, o professor parte, assim como 
o historiador, de uma visão ampliada de documento, 
podendo assim construir novas categorias e conceitos. 
(HORN, 2006, p. 101-102)
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Reflita

Nos meios acadêmicos é comum duas interpretações sobre a relação 
entre pesquisa, ensino e ciência. A primeira delas é a ideia de que pesquisa 
e ensino são elementos absolutamente diferentes e sem relação entre 
si e que a transmissão de conhecimento é subsequente e não pode ser 
confundida com a produção de conhecimento. A outra interpretação 
trabalha com o pressuposto de que ensino e pesquisa são indissociáveis, 
entendendo que a educação não é uma simples transmissão, mas a 
própria produção de conhecimento.

O autor Geraldo Horn (2006, p. 95) defende essa segunda tese como 
“possibilidade de resgate da dimensão política e cultural do rigor 
metodológico que envolve o ensino de História”. Além disso, propõe a 
desmistificação da separação formal entre pesquisa e ensino. 

Trazendo a discussão para o contexto desta seção, é preciso refletir 
sobre o quanto a apropriação do método de pesquisa historiográfica 
em situações pedagógicas possibilita aprofundar o senso crítico dos 
alunos ao interpretar as fontes e ao estabelecer relações entre passado 
e presente. Tanto na pesquisa quanto no ensino, é necessário que você 
escolha os métodos que auxiliem a capacidade de relativizar as ações 
dos indivíduos ao longo do tempo por meio das fontes documentais 
dentro ou fora da sala de aula.

A ampliação do conceito de fonte histórica ocorrida durante o 
século XX não apenas alargou o arsenal de documentos a serem 
analisados pelos historiadores, como também emitiu novos olhares 
sobre aquelas fontes que eram consideradas provas históricas ou 
científicas, registros dos “grandes eventos” históricos. Documentos 
escritos, institucionais e oficiais, até então dotados de grande 
legitimidade como fontes de uma verdade objetiva sobre o passado, 
passaram a ser questionados tanto quanto qualquer relato subjetivo. 
Partindo do pressuposto de que não há neutralidade sequer no mais 
burocrático documento administrativo, historiadores puseram-se a 
retirar dessas fontes pistas sobre o funcionamento das instituições; 
através de boletins de ocorrência, as opções e a seletividade dos 
diversos órgãos repressivos; por meio de processos-crime, os critérios 
de criminalização de determinados grupos; por entre prontuários 
médicos de hospícios, os critérios de sanidade e loucura ao longo do 
tempo; nas leis e constituições, a distinção que se fazia entre homens 
e mulheres, livres e cativos; nos testamentos, a história da vida material 
e familiar; nas certidões de batismo e casamento, as estratégias da 
população escravizada, e assim por diante. 
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Assim, é importante que você trabalhe com a ideia de que os 
documentos clássicos evocados pelo material didático podem 
e devem ser mais bem discutidos, a fim de mostrar suas múltiplas 
possibilidades, inclusive para concordar ou discordar dos autores 
que discutem esses textos e fomentar a autonomia intelectual 
dos alunos. Além disso, a multiplicidade de possibilidades nos 
documentos também pode ser trazida para a sala de aula, ainda que 
não esteja mencionada no livro didático. Aproveite as oportunidades 
dos materiais digitalizados. Pode ser difícil ter acesso a prontuários 
médicos de hospícios antigos, mas certamente existe uma transcrição 
ou digitalização on-line do prontuário médico do Lima Barreto, 
internado no Hospício Nacional na década de 1920, por exemplo. 
Ela poderia servir como disparadora para discutir questões como as 
instituições de privação de liberdade no início do século XX, a prática 
de criminalização do alcoolismo, a ascensão da medicina científica 
no Brasil, os vínculos institucionais entre psiquiatria e polícia etc.

Pesquise mais

Lembre-se de que, conforme os PCNs, um dos critérios de seleção de 
conteúdo que você deve usar é a pertinência das questões vivenciadas 
pelos alunos, a proximidade deles com determinadas temáticas, de 
maneira a dar sentido histórico para problemáticas atuais. Contextos de 
criminalizações, repressão policial e drogas também podem servir como 
disparadores.

Sobre o uso de boletins de ocorrência para o entendimento da repressão 
cotidiana no início do século XX, veja:

BRETAS, Marcos. Ordem na Cidade: o exercício cotidiano da autoridade 
policial no Rio de Janeiro 1907-1930. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

Sobre o uso de prontuários médicos para o entendimento do advento 
da repressão aos consumidores de substâncias entorpecentes, veja:

MOREIRA, Thamires Regina Sarti Ribeiro. Maratonas e rambles: a 
emergência dos tóxicos como um problema social no início do século XX. 
2015. 225 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2015. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.
br/document/?code=000951120>. Acesso em: 30 jan. 2017.

A ampliação do conceito de documento e também das 
temáticas trabalhadas pelos historiadores oferece, ainda, outro 
recurso pedagógico. Registros como cartas, autobiografias e diários 
pessoais passaram a ser vistos como verdadeiras fontes históricas, 
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como preciosos registros da atividade humana que deixam entrever 
sentimentos, pensamentos e ações durante muito tempo ignorados 
pela humanidade. Conforme Teresa Malatian (2009), nas chamadas 
escritas de si, o autor assume uma posição mais reflexiva em relação 
à sua própria história e ao mundo. A historiadora Michele Perrot 
se debruça sobre documentos como diários e autobiografias que 
expressam dimensões da vida privada burguesa e apresentam uma 
imagem de si controladora da espontaneidade e reveladora da 
intimidade. “Nelas um jogo sutil se estabelece entre o público e o 
privado, o íntimo e o ostensivo. Longe de serem espontâneas, as 
cartas ocultam e revelam seus autores conforme as regras das boas 
maneiras e de apresentação de si” (MALATIAN, 2009, p. 197). Através 
delas se tem acesso a temas como doenças, tratamentos de saúde, 
trabalho, detalhes do cotidiano, gravidez, problemas conjugais, 
incertezas religiosas, dinheiro, morte, sexo, entre outros. 

Ainda que o gênero tenha sido retomado com força pela 
historiografia recente, Malatian (2009) lembra que as cartas foram um 
gênero cultivado desde a Antiguidade não apenas como forma literária, 
mas também como fonte de informação para os estudos biográficos. 
Já no século XVIII, assumiu uma dimensão educativa, “passando a ser 
utilizadas na formação de jovens, graças ao reconhecimento de seu 
papel como ‘arte formadora da existencia’.” (MALATIAN, 2009, p. 196)

Esse tipo de documento pode ser utilizado com bastante êxito na 
sala de aula ao chamar a atenção para o quanto o pessoal também 
é social e o quanto a experiência individual ou subjetiva dos alunos é 
socialmente e historicamente datada. É possível trabalhar, inclusive, 
com documentos que os próprios educandos trazem para a sala de 
aula, como caderno de anotações, diários, agendas, documentos 
pessoais, cartas e outros documentos de família. A partir deles, pode-
se discutir o quanto eles também podem ser usados como registros 
históricos, fontes que, além de falar sobre a experiência individual de 
cada um deles, deixam entrever, sobretudo, motivações, interesses, 
pensamentos e ações das pessoas que produziram esses documentos 
e o momento histórico e meio social do qual falam.

Assimile

“A nova concepção de documento, que explicita sua utilização para 
muito além da mera função de ilustração e/ou motivação, aponta para o 
redirecionamento da atividade didática do professor como condutor do 
processo de ensino-aprendizagem. Em contato com os documentos, 
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professores e alunos constroem, no ato de ensinar e aprender, 
as relações e representações entre passado e presente, numa 
experiência possível de leitura do mundo. O ensino de História a partir 
do trabalho com fontes documentais possibilita, ainda, a professores 
e alunos identificarem, recuperarem, registrarem e re(significarem) no 
cotidiano vivido as marcas do passado.” (ANDRADE, 2007, p. 235)

Entendendo que o documento fala, sobretudo, sobre quem e 
do contexto no qual foi produzido, também é possível trabalhar 
com a literatura, tendo como uma de suas vantagens uma evidente 
possibilidade interdisciplinar com a língua portuguesa ou estrangeira. 
Hoje, a literatura integra o repertório das fontes históricas, sendo 
um material que possibilita “múltiplas leituras, especialmente por sua 
riqueza de significados para o entendimento do universo cultural, dos 
valores sociais e das experiências subjetivas de homens e mulheres 
no tempo” (FERREIRA, 2009, p. 61). No trabalho interdisciplinar 
com a disciplina de Literatura coloca-se uma questão fundamental: 
enquanto a História parte da convenção da veracidade, a Literatura 
parte da convenção da ficcionalidade. O trabalho de ensino de 
História a partir da literatura como fonte de conhecimento sobre o 
passado, articulado com o trabalho próprio da Literatura, pode resultar 
em férteis debates, por exemplo, sobre a questão da “verdade”, que 
é justamente um dos conceitos estruturantes da disciplina de História 
de acordo com os PCNs.

Exemplificando

Retomando o exemplo de Lima Barreto, além de seu prontuário médico, 
pode-se ter fácil acesso ao “Diário do Hospício” que ele escreveu na 
ocasião de sua internação. O diário, por sua vez, deu origem ao livro 
Cemitério de Vivos, romance de referência autobiográfica conduzida 
através do narrador-protagonista Vicente Mascarenhas. A utilização 
dessas três fontes, prontuário médico, diário e romance, pode oferecer 
elementos muito férteis ao processo educativo. O prontuário, elaborado 
pelo médico da repartição, mostra um viés da medicina científica, 
definição, medicalização, patologização da questão. Ali, a palavra de 
Lima Barreto é reduzida ao seu diagnóstico clínico. O diário, por sua vez, 
oferece outra dimensão de um mesmo episódio, dessa vez a experiência 
de Lima Barreto narrada por ele mesmo, incluindo a ideia que ele fazia 
dos médicos que o diagnosticaram como alcoólatra. Por meio do 
romance, tem-se acesso às opções narrativas do autor a fim de transmitir 
ao leitor suas intenções, seus sentimentos, valores e opiniões.
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O exemplo aqui trazido pode ser utilizado para se discutir as instituições 
de privação de liberdade, conforme experiência de determinado 
grupo social a partir do qual se está trabalhando, às vezes, uma 
escola perto de um presídio, uma vivência marcada por internações 
e encarceramentos tão recorrentes no cotidiano brasileiro. Também 
pode ser utilizado com êxito na discussão de temas estruturantes da 
disciplina, como sujeito histórico, poder, discussões sobre versões, 
verdades e temas transversais, como racismo.

A definição de fonte histórica que trabalhamos faz com que a 
gama de possibilidades seja quase infinita. Entre elas, podemos citar 
como mais um exemplo a imprensa.

Pesquise mais

O uso de plataformas on-line para disponibilização e acesso às mais 
diversas fontes vem avançando consideravelmente. Esteja sempre 
atualizado a esse respeito. Para consultar jornais e revistas que circularam 
pelo Brasil desde o século XVIII, por exemplo, consulte a Biblioteca 
Nacional Digital, disponível em <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-
digital/>. Acesso em 13 abr. 2017. Recursos como esse, que possuem 
ferramentas de busca e pesquisa disponíveis abertamente pela internet, 
podem significar recursos preciosos para desenvolver a autonomia de 
pesquisa junto aos alunos.

[...] a imprensa que se expressa no jornalismo impresso é 
entendida não como um nível isolado de realidade social 
na qual se insere, mas como uma fonte que representa, 
fundamentalmente, um instrumento de manipulação de 
interesses e de intervenção na vida social [...]. Os jornais 
e periódicos estão localizados na encruzilhada entre a 
sociedade, política e poder, combinando-se com eles em 
alguns momentos endossando o discurso oficial, em outros 
se opondo a ele. (VALLE; ARRIADA; CLARO, 2010, p. 67)

A discussão sobre o jornalismo versus a história também pode 
enriquecer o debate sobre versões, perspectivas, neutralidade e 
ideologia, de maneira a servir tanto para o entendimento de processos 
históricos específicos como também para o desenvolvimento da 
criticidade em relação às fontes de informações contemporâneas. 
Mais uma vez, a interdisciplinaridade pode ser de grande proveito. 
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Recursos da língua portuguesa, como a análise do discurso, auxiliam 
na interpretação dessas fontes documentais.

Sem medo de errar

As novas concepções pedagógicas legitimam e incentivam o 
uso de fontes no processo de ensino-aprendizagem, que devem 
ser utilizadas não como suporte informativo ou ilustrativo, mas de 
maneira a fazer parte da própria forma de conceber o conhecimento 
histórico. 

Seu trabalho como professor de História se inicia no planejamento 
do conteúdo, na seleção de conteúdos e conceitos a serem 
desenvolvidos. Sugerimos que, nesse conjunto, você escolha uma 
fonte ou um conjunto de fontes por meio das quais será instigada a 
busca de conhecimento histórico por parte dos alunos. Esse trabalho 
precisa ser feito de maneira a entrelaçar questões de ensino, universo 
acadêmico e experiência dos alunos, a fim de fazer com que os 
conteúdos adquiram significados. “Com efeito, especialmente, orienta 
seus alunos a construírem o sentido da história através da observação, 
descrição, comparação e análise das fontes. Grande sustentáculo da 
construção histórica.” (VALLE, 2012, p. 183)

Nesse sentido, destaca-se a importância de escolher um 
procedimento pedagógico capaz de conduzir os alunos à superação 
da ideia de que a fonte escrita é prova da verdade, logo “é indispensável 
esclarecer aos alunos que toda fonte é um fragmento de memória, um 
vestígio de um tempo vivido, indícios de situações e/ou representação 
de uma época.” (VALLE; ARRIADA; CLARO, 2010, p. 67)

Assim, uma vez que você identificar uma temática a ser trabalhada 
junto à modalidade de ensino que escolheu (ensino médio, 
fundamental ou EJA), deverá, antes de tudo, decidir qual será o eixo 
condutor daquela temática e uma fonte documental para servir como 
objeto disparador.

Por exemplo, a respeito da temática que envolve a Independência 
do Brasil, uma das questões mais pontuadas pela história tradicional e 
pelos livros didáticos é o Poder Moderador ou Quarto Poder instituído 
acima do Legislativo, Judiciário e Executivo por meio da Constituição 
do Brasil de 1824. Um recurso interessante nesse caso é utilizar a 
própria Constituição como fonte documental para fomentar o debate 
entre os alunos. A discussão pode ser conduzida, a princípio, em 
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torno do próprio Poder Moderador, pois na letra da lei está indicado 
que, através desse poder, o Imperador poderia nomear os membros 
vitalícios do Conselho de Estado, os presidentes de província, as 
autoridades eclesiásticas da Igreja Católica, o Senado vitalício, além 
de poder nomear e suspender os magistrados do Poder Judiciário ou 
do Poder Executivo. 

O trabalho com o próprio documento instiga o interesse 
dos alunos a descobrir por si mesmos e a imaginar as situações 
concretas, os poderes acumulados pelo Imperador e o contraste e as 
aproximações dessa Constituição com os ideais liberais proclamados 
pelo Iluminismo ou outros governos instituídos na Europa durante 
esse período, por exemplo. Além desse exercício, outros olhares 
podem ser lançados sobre a mesma fonte. Nela, pode-se discutir, 
por exemplo, o estatuto jurídico e civil das pessoas escravizadas, 
a participação (ou exclusão) das mulheres e pessoas não ricas nas 
decisões políticas, a relação com as religiões, e assim por diante.

Avançando na prática 

A Carta de Pero Vaz de Caminha

Descrição da situação-problema

A mudança na forma de conceber a História durante o século 
XX não apenas alargou as possibilidades de temas e o conceito 
de documento, como também fez emitir novos olhares sobre 
aquelas que eram consideradas provas históricas ou científicas, 
registros dos “grandes eventos” históricos. Até hoje, alguns desses 
documentos seguem como referência obrigatória nos materiais 
didáticos. Você saberia como trabalhar essas fontes históricas 
fugindo da ideia de que elas são “provas”, que dizem a “verdade” 
ou que são meras exemplificações de determinada perspectiva 
histórica?

Resolução da situação-problema

De acordo com os historiadores Leandro Karnal e Flavia 
Tatsch, a carta escrita por Pero Vaz de Caminha relatando o 
“descobrimento” do Brasil se enquadra perfeitamente na percepção 
mais difundida de um “verdadeiro documento histórico”, uma 
“folha (ou várias folhas) de papel escrito por alguém importante”. 
Por mais de duzentos anos a fonte esteve esquecida na Torre do 
Tombo em Portugal. Apenas na primeira metade do século XIX 
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ela seria alvo de consultas pelos historiadores no contexto de 
valorização da entidade nacional. Desde o século XX, ela passou 
a ser republicada constantemente e citada em abundância pelos 
livros didáticos como referência obrigatória. Glorificada, a carta 
retornou ao Brasil, em 2000, para a Mostra do Redescobrimento. 
“Guardas, luzes baixas, música de fundo e fila organizada traziam 
aos observadores a ideia de valor que aquelas folhas tinham 
adquirido”. Aos observadores da vitrine seria difícil supor a longa 
trajetória daquele texto, “os séculos de esquecimento, o caráter 
aleatório da sua conservação e as releituras possíveis”.

O crescimento da importância do documento esteve relacionado 
com o crescimento do Brasil. O documento não possui valor em 
si, mas tem seu valor ditado pelo presente. Citações consagradas 
podem gerar uma visão gloriosa da natureza brasileira e do futuro 
produtivo: “Porém a terra em si é de muitos bons ares [...]. Águas 
são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a 
aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem” (Carta 
de Caminha). Já outro trecho poderia oferecer um recorte muito 
diferente de análise. Ao fim da carta, o autor pede um favor familiar 
ao rei: que mandasse vir ao Brasil seu genro, ao qual receberia 
com muita “mercê”. A passagem pode ser vista por alguns como a 
“gênese do comportamento corrupto do país ou como exemplo 
de prática de sociedade de mercês do Antigo Regime” (KARNAL; 
TATSCH, 2009, p. 9-13).

A Carta de Caminha é um exemplo de como um documento, 
mesmo uma das mais fundamentais referências de ensino da 
História do Brasil, tem a sua história. Sua valoração muda conforme 
o contexto e as intenções de determinadas pessoas em seu período 
histórico. Como professor de História, você certamente vai se 
deparar com esse documento nos livros didáticos e vestibulares 
nacionais. Quando isso acontecer, rejeite a abordagem do texto 
como mero exemplo de uma versão objetiva da história do 
“descobrimento”. Busque entrar no mérito de seus escritos, analisar 
suas linhas com os alunos, de maneira a desenvolver o senso 
crítico e o pensamento histórico com eles. Tanto você quanto 
eles notarão que um mesmo texto possui muitas possibilidades de 
recortes e perspectivas, de maneira que uma mesma fonte pode 
ser vista sob muitos aspectos e em diferentes temáticas conforme 
interesses pedagógicos do professor. A Carta de Caminha pode 
ser discutida tanto na aula sobre Grandes Navegações quanto na 
aula obre o Antigo Regime, por exemplo.
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Faça valer a pena

1. “Que a palavra das testemunhas não deve ser obrigatoriamente digna de 
crédito, os mais ingênuos dos policiais sabem bem. Livres, de resto, para 
nem sempre tirar desse conhecimento teórico o partido que seria preciso. 
Do mesmo modo, há muito tempo estamos alertados no sentido de não 
aceitar cegamente todos os testemunhos históricos.”
(Fonte: BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 89.)
O texto foi retirado do livro Apologia da História, escrito pelo historiador 
Marc Bloch durante a década de 1940. Sobre essa obra é possível afirmar 
que:
a) Evidencia a preocupação dos historiadores diante do crescente problema 
de falsificação das fontes durante o século XIX.
b) Mostra uma das principais contribuições do autor para a História ao buscar 
restringir o conceito de documento, demasiadamente alargado no período 
anterior.
c) Fala sobre uma importante contribuição do autor no que se refere à 
metodologia de abordagem da fonte documental, pois chama a atenção 
para a necessidade da leitura a contrapelo.
d) Deu origem ao ceticismo e incredulidade diante da fonte documental, 
oposta e crítica à credulidade excessiva do século anterior.
e) Seu autor se colocava em oposição à escola dos Annales, movimento 
fundado na França em 1929.

2. “Deus está no particular” é uma frase atribuída ao historiador de arte 
alemão Abraham Moritz Warburg (1866-1929) e que também foi usada pelo 
historiador Carlo Ginzburg como epígrafe de seu texto Sinais, raízes de um 
paradigma indiciário. 
A respeito do uso dessa pequena frase é possível afirmar que:
a) Foi utilizada com intuito de discutir as preferências de estudo de Warburg 
pelo paganismo no Renascimento italiano.
b) É significativo da obra de Ginzburg, uma vez que o autor se dedica aos 
detalhes negligenciados que revelam novas perspectivas.
c) Faz jus ao tema do livro de Ginzburg, que diz respeito mais ao trabalho do 
detetive do que ao ofício do historiador.
d) Faz jus ao tema central da obra de Warburg, que é justamente a religião.
e) Representa em grande medida o método exposto por Ginzburg para 
a pesquisa histórica, mas não é possível dizer que auxilia no trabalho do 
professor.

3. “Há um mistério de explorações e de horrores nesse pavor dos pobres 
celestes. O meu amigo interroga um que parece ter vinte e parece ter 
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sessenta anos, a cara cheia de pregas, como papel de arroz machucado.
— Como se chama você?
— Tchang... Afonso.
— Quanto pode fumar de ópio?
— Só fuma em casa... um bocadinho só... faz mal! Quanto pode fumar? 
Duzentas gramas, pouquinho... Não tem dinheiro.
Sinto náuseas e ao mesmo tempo uma nevrose de crime. A treva da sala 
torna-se lívida, com tons azulados. Há na escuridão uma nuvem de fumo 
e as bolinhas pardas, queimadas à chama das candeias, põem uma tontura 
na furna, dão-me a imperiosa vontade de apertar todos aqueles pescoços 
nus e exangues, pescoços viscosos de cadáver onde o veneno gota a gota 
dessora.
E as caras continuam emplastradas pelo mesmo sorriso de susto e de súplica, 
multiplicado em quinze beiços amarelos, em quinze dentaduras nojentas, 
em quinze olhos de tormento!” 
(Fonte: João do Rio. Visões d’Ópio. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 7 jan. 
1905.)
Esse trecho faz parte de um conto de João do Rio, publicado no jornal 
Gazeta de Notícias, em janeiro de 1905. A utilização dessa fonte documental 
em sala de aula pode elucidar a respeito:
I) Dos males causados pelas drogas desde o início do século XX, 
particularmente do ópio, que sempre foi mais utilizado pelos chineses, 
como evidenciado pelo autor.
II) Do contexto de preocupação com a higiene e a saúde pública, debates 
latentes no contexto de feitura da crônica em meio às grandes reformas 
urbanas do Rio de Janeiro e à revolta da vacina.
III) Da diversidade de nacionalidades e etnias que conviviam no Rio de 
Janeiro e do preconceito que era possível notar contra a população de 
origem asiática, levantando hipóteses sobre o interesse do autor em vincular 
essas etnias ao uso de ópio e ao contexto dito sujo do centro da cidade. 
IV) Da funcionalidade desse recurso narrativo entre escritores e leitores 
naquela época, uma vez que se trata de uma crônica a ser consumida por 
boa parte do público, pois foi publicada em um jornal de grande circulação 
do período.
Está correto o que se afirma em:
a) Todas as afirmativas.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
e) I, II e IV, apenas.
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Seção 3.2

Fontes iconográficas

Na seção anterior foi discutido o uso das fontes históricas textuais 
na pesquisa e no ensino de História ao longo dos últimos séculos. 
Durante o século XIX predominava a ideia de que o documento 
servia para depurar e provar a verdade sobre o que havia ocorrido 
no passado. Acreditava-se que o texto falava por si e cabia ao 
historiador e ao professor o papel de simples mediadores dessas 
informações ao leitor e ao aluno do mundo contemporâneo. As 
mudanças de concepção ocorridas durante o século XX em relação 
à própria história, aos documentos e ao seu uso por historiadores e 
professores ampliaram os temas e o conceito do que seja uma fonte 
histórica. Além disso, a forma como as fontes são lidas e utilizadas 
pelos profissionais também mudou. Hoje, prevalece a ideia de que 
as fontes não falam por si, mas, sim, conforme as indagações feitas 
pelo professor ou historiador. Longe da perspectiva de que há uma 
verdade sobre o passado a ser revelada no presente, trabalha-se 
com a ideia de que há múltiplas interpretações possíveis sobre os 
processos históricos e que o que e como são feitas as indagações 
aos documentos são essenciais para a determinação daquilo que 
se vai apreender. Os documentos não são portais neutros para o 
passado, mas são registros produzidos por pessoas específicas e que 
portam os interesses e as possibilidades de um indivíduo, grupo social 
e momento histórico.

Agora chegou o momento de versar sobre as fontes imagéticas. 
De maneira semelhante ao que ocorreu com as fontes escritas, 
a utilização das imagens no ensino de História foi considerada, 
durante muito tempo, mero recurso para ilustrar o curso da história 
e concretizar noções abstratas sobre o passado. Ao cair por terra a 
crença na neutralidade das fontes históricas, urge o trabalho com 
fontes iconográficas como produções de sentido, de expressão e de 
narrativa do mundo. Não mais as meras ilustrações daquilo que está 
sendo dito pelo texto do material didático, mas o entendimento das 
fotografias e obras de arte – no caso, a multimídia, a televisão e o 

Diálogo aberto 
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cinema – como maneiras de entender e expressar a realidade.

Em tempos de saturação de imagem, como os alunos se 
relacionam com as fontes iconográficas no âmbito escolar? Será 
que há o devido cuidado e análise capazes de depurar a apreensão 
de imagens e romper com o imediatismo de seu consumo? Como 
professor de História, você saberia conduzir um trabalho com fontes 
iconográficas de maneira a romper com a cultura escolar ainda muito 
marcada pela ideia de imagens como meras ilustrações da realidade 
histórica? Como desenvolver junto aos alunos o senso crítico e o 
olhar histórico sobre esse tipo de documento histórico?

Não pode faltar

O uso de imagens no ensino de História: reflexões sobre materiais 
didáticos

Imagens registradas através de ilustrações, gravuras, pinturas, 
fotografias e filmes são usadas como recurso pedagógico no ensino 
de História há muitas décadas. No século XIX os livros didáticos de 
História possuíam litogravuras intercaladas aos textos escritos, e, nas 
primeiras décadas do século XX, Jonatas Serrano, educador e teórico 
do ensino de História no Brasil, defendeu a tese de que os filmes são 
importantes instrumentos didáticos, graças aos quais “as ressurreições 
históricas não são mais uma utopia.” (SERRANO apud BITTENCOURT, 
2013, p. 69)

O uso de imagens como recurso pedagógico foi um tema 
sobre o qual se dedicaram notavelmente os historiadores franceses 
desde o século XIX. “As crianças tem necessidade de ver as cenas 
históricas para compreender a história. É por essa razão que os livros 
de história que vos apresento estão repletos de imagens. Desejamos 
forçar os alunos a fixarem as imagens” (LAVISSE apud BITTENCOURT, 
2001, p. 75). Esse trecho foi publicado em 1887 e exemplifica o 
objetivo fundamental que justificava a inclusão de imagens nos 
livros didáticos. Naquele momento prevalecia a ideia de que as 
ilustrações concretizavam a noção abstrata da História e facilitavam a 
memorização dos conteúdos (BITTENCOURT, 2013).

Reflita

Atualmente, as obras didáticas estão repletas de ilustrações e os recursos 
vêm sendo ampliados por meio da utilização de “imagens tecnológicas”, 
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ou seja, produções multimídia, vídeos e softwares. Apesar da 
multiplicação de imagens apresentadas nos materiais didáticos 
contemporâneos, Circe Bittencourt (2013) chama a atenção para o 
fato de que é escassa a reflexão a respeito do papel que elas realmente 
desempenham no processo de ensino-aprendizagem. Segundo 
a autora, as imagens não podem ser referidas pelos pesquisadores 
como meros recursos para ilustrar o curso da História. Um olhar mais 
detido sobre esses materiais e seus usos na educação fazem surgir 
ainda outras questões: “Como são realizadas as leituras de imagens 
nos livros didáticos? As imagens complementam os textos dos livros 
ou servem apenas como ilustrações que visam tornar as páginas mais 
atrativas para os jovens leitores?” (BITTENCOURT, 2013, p. 70).

Note que, assim como as fontes escritas discutidas na primeira 
seção desta unidade, as fontes iconográficas também tiveram seu uso 
marcado pela perspectiva positivista predominante no século XIX, ou 
seja, eram utilizadas como ilustrações que demonstravam a “realidade 
histórica”. Ao longo do último século, no entanto, tanto as fontes 
escritas como imagéticas, juntamente às novas concepções sobre 
História, passaram por um forte processo de transformação no que 
diz respeito à forma como são vistas, utilizadas e interpretadas pelos 
historiadores. Hoje, na pesquisa e no ensino, não se utilizam fontes 
imagéticas como meras ilustrações da história, mas como fontes 
documentais com o mesmo estatuto de legitimidade e pertinência 
dos documentos escritos.

Tomando o próprio livro didático como documento histórico 
é possível notar o quanto a questão das ilustrações nos livros 
didáticos está atrelada aos aspectos mercadológicos e técnicos de 
sua elaboração, bem como as opções políticas e historiográficas de 
suas seleções. A seleção pretensamente neutra, linear e cronológica, 
se analisada mais detidamente, deixa entrever as opções políticas e 
historiográficas de seus autores. A História Política, predominante na 
historiografia e no ensino até poucas décadas atrás, foi responsável 
por boa parte das opções iconográficas dos livros didáticos. Até 
hoje é bastante comum encontrar materiais com abundante galeria 
de retratos dos chamados “personagens históricos”. Dispostos 
em ordem cronológica, a sequência de chefes políticos, reis e 
presidentes “acabava servindo para os alunos exercitarem a arte da 
caricatura, acrescentando bigodes, cavanhaques ou outros adereços 
aos sisudos figurantes colocados no meio de textos que exaltavam 
suas realizações administrativas.” (BITTENCOURT, 2013, p. p. 79-80)



U3 - Ensino de História através das fontes documentais 123

Até recentemente, os livros expunham, basicamente, “fatos e 
fotos”. Um exemplo clássico é a forma como são representados os 
dois imperadores brasileiros. D. Pedro I é sempre retratado como 
jovem, afinal de contas ele morreu aos 34 anos. Já D. Pedro II é quase 
sempre representado como velho, mesmo tendo sido Imperador do 
Brasil desde a sua infância e durante 58 anos de sua vida.

A imagem de um D. Pedro II velho foi construída no 
período pós-monárquico e demonstra a intenção dos 
republicanos em explicar a queda de uma monarquia 
envelhecida que não teria continuidade. É interessante 
destacar a permanência dessas ilustrações na produção 
atual dos manuais, reforçando uma interpretação 
utilizada pelos republicanos no início do século XX, 
mesmo depois de variadas pesquisas e publicações 
historiográficas sobre os conflitos e tensões do período. 
(BITTENCOURT, 2013, p. 80)

No caso da análise das populações e culturas indígenas, 
por exemplo, um estudo das ilustrações das diferentes 
épocas proporcionadas por livros didáticos produzidos 
em diferentes períodos pode se constituir em rico material 
didático de apoio, transformando o livro em documento 
de época e possibilitando, por intermédio do método do 
historiador, uma leitura crítica das imagens.
Ao se considerar o livro como documento, ele passa a ser 
analisado dentro de pressupostos de investigação histórica 
e, portanto, objeto produzido em um determinado 
momento e sujeito de uma história da vida escolar ou da 

O mesmo exercício pode ser feito em relação a qualquer outra 
seleção de imagens que se faça no contexto de ensino-aprendizagem. 
No caso das representações das populações indígenas, por exemplo, 
são marcantes as iconografias que expressam essas populações 
como “selvagens” e que complementam a narrativa textual no 
sentido de ressaltar aspectos de guerra, ociosidade e antropofagia. 
No que se refere a livros didáticos, Circe Bittencourt (2013) propõe 
uma observação das ilustrações de maneira a despertar a curiosidade 
sobre aspectos pouco destacados no ensino, desenvolvendo uma 
abordagem crítica e trabalhando também o livro como documento 
histórico.
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editora. Nesse sentido, cabe ao professor a tarefa de utilizar 
uma metodologia que possibilite leitura e interpretação 
que despertem o sentido histórico nas relações triviais da 
sala de aula. (BITTENCOURT, 2013, p. 86)

Diante das questões expostas, é importante destacar a 
intencionalidade das seleções e os impactos das escolhas feitas em 
sala de aula quando se trata do uso de fontes iconográficas.

Exemplificando

Ainda que o livro didático de História do Brasil Império seja composto por 
retratos de D. Pedro II mais velho, deve-se discutir junto aos alunos essa 
escolha e as possíveis intenções políticas de quem a fez. Cabe trazer, 
ainda, para o contexto de ensino-aprendizagem outros retratos que não 
aqueles selecionados pelo material que vem pronto. 

Além disso, uma abordagem histórica que não pretende se encerrar 
na História Política, mas abordar a experiência e as dinâmicas sociais e 
culturais brasileiras durante o período denominado Segundo Reinado, 
precisa elaborar discussões a respeito da escravidão, da cafeicultura, do 
tráfico transatlântico, do patriarcado, e assim por diante. Trazer para a 
análise documentos como as gravuras compiladas por Jean-Baptiste 
Debret, em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, na década de 1830, 
por exemplo, pode significar a possibilidade de elaborar o cotidiano da 
escravidão urbana e as escolhas de representação do artista francês 
diante dessa realidade. A proliferação de ilustrações de trabalhadoras nas 
ruas do Rio de Janeiro feitas pelo desenhista também pode servir para 
debater a ausência das mulheres nas representações políticas de boa 
parte dos livros didáticos. O silêncio e a inexistência também são fontes 
para o professor.

A imagem como fonte documental da pesquisa ao ensino de 
História

De acordo com Erwin Panofsky (2004), a análise de uma cena 
cotidiana ou de uma obra de arte pode ser apreendida em três níveis, 
que ele classifica como tema primário ou natural, tema secundário 
ou convencional, e o significado intrínseco ou conteúdo. O tema 
primário ou natural é entendido como a identificação das “formas 
puras”, ou seja, as configurações de linha e cor ou pedaços de bronze 
e pedra ou objetos naturais como seres humanos, plantas, animais, 
bem como as relações mútuas como acontecimentos e qualidades 
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expressionais como o caráter de pesar expresso em uma pose ou 
gesto ou a atmosfera caseira de determinada cena. O conjunto 
dessas “formas puras” é chamado de “mundo dos motivos artísticos”, 
e a enumeração desses motivos constitui o que o autor chama de 
“descrição pré-iconográfica” de uma obra de arte.

Pesquise mais

Museu de Arte para a Educação (MARE) é um banco interativo de 
imagens e textos sobre os temas representados na arte ocidental, desde 
a Antiguidade. A plataforma volta-se ao estudo e à pesquisa em História 
da Arte no âmbito da Tradição Clássica, com ênfase nas múltiplas 
interações entre a figura e suas referências textuais. Trata-se de um 
valioso material de apoio para o trabalho com obras de arte.

Acesse: <http://www.mare.art.br/index.asp>. (Acesso em: 13 abr. 2017).

O tema secundário ou convencional, por sua vez, é conhecido por 
meio de alguns significados, por exemplo, a percepção de que um 
grupo de figuras sentadas a uma mesa de jantar em certa disposição 
e pose representa a Última Ceia. Aqui entra a combinação entre os 
motivos artísticos, identificados no tema primário, e os assuntos e 
conceitos. Assim são reconhecidas as “imagens” portadoras de um 
significado secundário. A combinação dessas imagens, por sua vez, 
é chamada de “estórias” ou “alegorias”, e é justamente a identificação 
dessas imagens, estórias e alegorias que é conhecida como 
“iconografia”.

Já o significado intrínseco ou conteúdo, terceiro nível identificado 
pelo autor, é entendido pela determinação de princípios subjacentes 
à obra e que evidenciam a atitude possível naquele período, lugar, 
nação, classe social, crença religiosa do autor. Uma interpretação 
do significado intrínseco pode revelar, por exemplo, as técnicas 
características de determinado país. Para ilustrar, Panofsky (2004) 
menciona o quanto a preferência de Michelangelo pela escultura em 
pedra em vez do bronze é sintoma de uma atitude básica que pode 
ser identificada em todas as outras obras específicas ao seu estilo.

Enquanto nos limitarmos a afirmar que o famoso afresco 
de Leonardo da Vinci mostra um grupo de treze homens 
representa a Última Ceia, tratamos a obra de arte como 
tal e interpretamos suas características composicionais 
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e iconográficas como qualificações e propriedades a 
ela inerentes. Mas, quando tentamos compreendê-la 
como um documento da personalidade de Leonardo, 
ou da civilização da Alta Renascença italiana, ou de 
uma atitude religiosa particular, tratamos a obra de arte 
como um sintoma de algo mais que se expressa numa 
variedade incontável de outros sintomas e interpretamos 
suas características composicionais e iconográficas 
como evidência mais particularizada desse “algo mais”. 
A descoberta e interpretação desses valores simbólicos 
(que, muitas vezes, são desconhecidos pelo próprio 
artista e podem, até, diferir enfaticamente do que ele 
conscientemente tentou expressar) é o objeto do que 
se poderia designar por “iconologia” em oposição à 
“iconografia”. (PANOFSKY, 2004, p. 53)

Assim, a iconografia refere-se ao estudo de descrição e 
classificação das imagens, constituindo-se no método por meio 
do qual consegue estabelecer datas, origens, autenticidade, um 
exercício de coleta e classificação das evidências. Já a iconologia é 
o método de interpretação que surge da síntese dos dados obtidos 
na análise iconográfica. Linhas, cores, texturas, expressões, alegorias, 
perspectivas, tudo na imagem produzida pelo ser humano é resultado 
de escolhas, possibilidades e informa sobre quem a fez, seu período 
e lugar na história. 

Pesquise mais

O autor Erwin Panofsky é um importante historiador e crítico de arte. O 
método de pesquisa por ele proposto influenciou fortemente a pesquisa 
de História da Arte do século XX. Seu livro Significado nas Artes Visuais 
reúne diversos ensaios importantes para o entendimento do método de 
pesquisa empregado pelos historiadores da arte.

PANOFSKY, Erwin. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 
2004.

As definições e os conceitos apresentados por Panofsky (2004) 
podem parecer um tanto esquemáticos, no entanto a breve exposição 
aqui delineada tem como objetivo propor uma reflexão a respeito 
do uso de imagens na pesquisa e no ensino de História por meio 
da constatação de que esse tipo de documentação, assim como as 
fontes escritas, também tem seu método de análise e interpretação. 
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Das questões mais básicas sobre o suporte e a forma como são 
apresentadas até as mais complexas associações feitas pelo autor, 
todos os elementos de determinada obra podem ser utilizados para 
depreender determinada questão, seja no exercício de pesquisa ou 
no processo de ensino-aprendizagem. 

Pode-se traçar um paralelo entre o que Panofsky (2004) identifica 
como iconografia e iconologia e o que Bittencourt (2013) coloca 
como leituras interna e externa da ilustração. De acordo com a autora, 
por meio da leitura interna é possível especificar seu conteúdo, ou 
seja, tema, personagens, posturas, vestimentas. Já na leitura externa 
a ilustração é vista como “significado do documento como objeto”, 
ou seja, são feitas perguntas que os historiadores fazem a quaisquer 
fontes documentais a respeito das condições, data e autoria de sua 
produção, finalidades, e assim por diante.

Assimile

Ao trabalhar com imagens, tanto o historiador quanto o professor de 
História necessitam se apropriar das técnicas de análise e interpretação 
daquela fonte e dos recursos para situá-la em relação à sua autoria, ou 
seja, onde, quando e em que contexto foi produzida. Além disso, o 
professor de História precisa compartilhar esses instrumentos de análise 
com os alunos, de maneira que eles também possam desenvolver o 
olhar e a autonomia na análise e interpretação de fontes imagéticas. 

As imagens, assim como qualquer outra fonte histórica, não devem ser 
usadas como meras ilustrações de determinada interpretação histórica, 
mas precisam ser entendidas como registros que informam, sobretudo, 
a maneira de expressar, intuitos e perspectivas de quem os realizou. 
Além disso, são fontes que, como quaisquer outras, possuem técnicas e 
instrumentos específicos de análise, bem como um olhar histórico que 
possibilite ver um pouco além dos preceitos contemporâneos.

De maneira semelhante, e talvez até mais forte do que ocorreu 
em relação às obras de arte, a fotografia também foi recebida como 
uma reprodução, captação da realidade que permitia flagrar o 
cenário e os costumes de determinado período. A partir da década 
de 1920, os livros didáticos de História também passaram a utilizar 
reproduções fotográficas cujo uso era complementar à narrativa 
escrita. Sua utilização se reduzia “ao meramente ilustrativo, no sentido 
de oferecer ao aluno uma ideia visual do acontecimento apresentado 
no texto didático” (LIMA; CARVALHO, 2009, p. 39). 
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No entanto, durante a década de 1970 surgiram reflexões de 
inspiração linguística que propõem uma análise semiológica que 
põe em outros termos aquilo que a sociedade entende como prova, 
verdade ou testemunho. A transformação ocorrida nesse momento 
vem ao encontro das mudanças identificadas no campo da História e 
da concepção sobre documentos e escritos e iconográficos.

A fotografia passa a ser compreendida não como 
verdade, mas como marca, isto é, índice. O índice é um 
tipo de signo que se define como vestígio do objeto 
que lá esteve – em virtude da característica mecânica 
de formação da imagem – incidência da luz solar sobre 
um suporte emulsionado (o negativo). Tal abordagem 
poderia ter reforçado o caráter de verdade da imagem 
fotográfica, mas não o fez por causa da ideia de que 
o signo e seu referente (aquilo que está em frente à 
câmera) interagem com aquele que interpreta o signo. 
A interpretação do signo desloca a ideia de realismo que 
a fotografia inspirou desde os seus primórdios e que 
nos usos sociais aprofundou-se com a possibilidade do 
instantâneo. (LIMA; CARVALHO, 2009, p. 42)

As contribuições da semiologia para as reflexões a respeito da 
natureza da fotografia são muitas. Uma delas é a constatação de 
que uma mesma imagem pode significar coisas diferentes para cada 
pessoa, cultura ou segmento social. Outra questão é a ideia de que 
toda imagem constitui um discurso. Assim, a literalidade da fotografia 
não é algo natural, mas, sim, cultural, pois seu código precisa ser 
apreendido pelo observador. Além disso, ela possui uma linguagem 
específica e que precisa ser compartilhada para que ocorra a 
comunicação que se pretende. A noção de discurso revela, ainda, 
uma terceira decorrência que é a assimetria social da troca. “Toda 
troca de informação é interessada e acontece numa arena de poder”. 
Desse ponto de vista, também é possível entender a fotografia como 
ideologia, parte atuante na reprodução do sistema, especialmente 
veiculada nos meios de comunicação de massa e pela indústria 
cultural. Todavia, essa concepção não deve levar à conclusão simplista 
de que a ideologia transmitida por essas fotografias possa ser reduzida 
à manipulação ou obliteração da “verdadeira” realidade, afinal não se 
pode ignorar o fato de que o sujeito que vê as fotografias não é nulo 
e também utiliza de suas próprias concepções ao se deparar com 
imagens (LIMA; CARVALHO, 2009, p. 43).
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Pensando na utilização dessa fonte no contexto de ensino-
aprendizagem, é preciso, sobretudo, que se rompa com a crença da 
fotografia como registro neutro da realidade, fazendo o exercício de 
abordá-la como uma produção humana, concebida e realizada por 
pessoas em contextos e intenções específicas. Quando se trata de 
livros didáticos, revistas ou outras seleções, vale a discussão a respeito 
das escolhas. Por que esta e não aquela? Várias fotografias a respeito 
de um mesmo tema também podem servir como disparadoras 
para discussão semelhante. Por que uma delas se tornou mais 
representativa desse acontecimento do que outra? Será que podemos 
fazer um paralelo entre ela e a concepção que se tornou hegemônica 
sobre determinada questão? 

Depois de devidamente situada, a fonte pode ser analisada 
seguindo os métodos de pesquisa de outras fontes. Solange Lima 
e Vânia Carvalho (2009) afirmam que a análise de determinada 
fotografia deve ser feita, ao mesmo tempo, levando em consideração 
as especificidades da peça, mas também é preciso colocá-la em uma 
perspectiva plural, relacionando-a com outras. As autoras indicam que 
o exercício de análise deve ser realizado em dois níveis. O primeiro 
deles é o que elas chamam de análise morfológica, que diz respeito 
aos atributos formais assentados no sistema perspectivo. A segunda 
leitura se refere às condições de produção e circulação da fotografia, 
desde as condições materiais da produção até os desdobramentos 
de sua circulação, apropriações e ressignificações (LIMA; CARVALHO, 
2009).

No que tange às fontes iconográficas, além das imagens paradas, 
as imagens em movimento têm integrado o escopo de possibilidades 
didático-pedagógicas no ensino de História. Entre as imagens em 
movimento podem-se destacar o cinema e os gêneros televisivos, 
como o telejornal, a teledramaturgia e os telefilmes. Assim como 
aconteceu em relação às demais fontes iconográficas,

[...] hoje se admite que a imagem não ilustra e nem reproduz 
a realidade, ela a constrói a partir de uma linguagem própria 
que é produzida num dado contexto histórico. Todas as 
definições, mesmo as mais notáveis, tendem a retirar o 
filme do terreno das evidências – ele passa a ser visto como 
uma construção que, como tal, altera a realidade através 
de uma articulação entre a imagem, a palavra, o som e o 
movimento. (SALIBA, 2001, p. 119)
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A especificidade aqui é que todos os elementos devem ser levados 
em consideração na análise. Não apenas a intenção do diretor e 
o conteúdo de sua narrativa, mas também sua forma, montagem, 
enquadramento, movimentos de câmera, cores e iluminação, sons e 
trilha sonora. A obra deve ser examinada como um trabalho acabado 
e pelos efeitos que produz. O uso de determinado plano e música 
combinado com roteiro, atuação e iluminação faz parte da narrativa 
contida naquele registro. É preciso que você observe os recursos 
metodológicos de análise específicos à sua fonte. 

No caso de filmes ou séries televisivas, é essencial que você leve 
em consideração aspectos da montagem que constroem a narrativa 
e o tipo de sensibilização que ela busca produzir no espectador. 
Para isso, fique atento aos recursos utilizados pelo diretor. No 
cinema clássico, por exemplo, close, plano geral, primeiro plano e 
a montagem paralela que alterna, sucessivamente, esses dois planos 
são mecanismos importantíssimos, e sua análise ajuda a revelar as 
intenções e escolhas de seus produtores.

Exemplificando

Você pode trabalhar, por exemplo, com filmes ou séries históricas, 
ressaltando para os alunos as opções narrativas e comparando-as com 
a perspectiva da historiografia. Uma série televisiva como The Borgias 
(2011), baseada na história da Família Borgia, de dinastia italiana e 
origem espanhola, pode ser utilizada em uma aula sobre o período do 
Renascimento. 

Nesse caso, é preciso fugir da ideia de que aquele gênero servirá apenas 
para ilustrar as situações de corrupção, crimes, adultério, simonia, 
roubo, estupro, corrupção, incesto e assassinato que marcavam o 
Vaticano no fim do século XV. Antes de tudo, é necessário tomar a 
série como documento histórico produzido em condições culturais 
e mercadológicas específicas no contexto da década de 2010. Assim, 
vale discutir quando alguns temas são exacerbados e outros ignorados, 
conforme as exigências do público consumidor contemporâneo. Esse 
debate contribui até mesmo para que os alunos entendam o quanto 
a visão e os interesses do presente selecionam os conteúdos que são 
destacados do passado e a forma como são abordados. 

Aspectos da narrativa podem ser explorados, como a participação ativa 
das mulheres nos rumos da história mesmo em um contexto onde 
predominam reis, nobres, papas e cardeais. A opção por dar protagonismo 
ou não às mulheres está atrelada ao contexto de debate de gênero atual, 
conquistas e resistências do movimento feminista e alinhado a outras 
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produções culturais e pode incitar também ao debate sobre a efetiva 
participação das mulheres nos processos históricos daquele período 
histórico. Rodrigo Bórgia, o Papa Alexandre II, patriarca da série, 
é justamente o sacerdote responsável pela assinatura do Tratado 
de Tordesilhas, enquanto seu filho César Borgia é apontado como 
principal inspirador da obra O Príncipe, de Maquiavel. O enredo 
formado por essas personagens pode ajudar na discussão sobre a 
política da História das Américas e a História da Europa entrelaçadas 
em um mesmo processo histórico.

Sem medo de errar

Em primeiro lugar, ao abordar fontes iconográficas no ensino de 
História, é necessário que você atente para a seleção de imagens que 
chegam pelo livros didáticos e pelo seu próprio levantamento. Boa 
parte das escolas brasileiras possui precários recursos iconográficos, 
falta de material e projetores de imagens, de aparelhos de vídeos 
e modernos computadores. Assim, é importante adequar a 
metodologia às condições materiais. 

No trabalho com os livros didáticos, por exemplo, é importante 
que se separe a ilustração do texto apresentado, de maneira a iniciar 
uma observação específica do documento, descolando a ideia de 
meras exemplificações do texto escrito. Em um primeiro momento 
é importante que se deixe fluir a observação dos alunos, aspectos 
que lhes chamam atenção, elementos que os “tocam”, sentimentos 
que geram e os discursos que produzem. Em seguida, deve-se 
conduzir uma análise interna e externa da imagem, especificando 
seu conteúdo, suas condições de feitura e seus significados. Por 
fim, cabem análises comparativas entre diferentes documentos 
sobre um mesmo tema, um filme e seu remake, fontes produzidas 
na mesma época por meio das quais os alunos possam estabelecer 
relações históricas. 

Tomando como exemplo uma cena emblemática do filme The 
Birth of a Nation (1915), é possível observar técnicas, tais como 
montagem paralela e primeiro plano, e como elas funcionam no 
sentido da manipulação das emoções do espectador a partir de uma 
identificação com aquela “realidade”: no plano geral há um conflito 
na rua, pois os negros querem tomar o poder. No plano seguinte, a 
pequena menina branca Flora Cameron é perseguida pelo homem 
negro Gus (um ator branco pintado pela técnica de maquiagem 
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blackface para representar um negro). A cena da perseguição, em 
plano médio, às vezes recorre ao primeiro plano para mostrar o 
desespero no rosto da “mocinha”. Têm-se os efeitos de identificação, 
subjetivação, aproximação, e a cena alterna entre os dois contextos 
dando a ideia de que as duas violações protagonizadas por negros 
que estão prestes a acontecer, a individual e a coletiva, são a mesma 
(SCHVARZMAN, 1994).

O filme oferece um grande arsenal de possibilidades didáticas. 
Em vez das aulas sobre Guerra de Secessão, é mais adequado que o 
filme seja utilizado entre aulas sobre o racismo nos Estados Unidos 
do início do século XX, quando o longa-metragem foi produzido 
como recurso para propagandear esse ideal, utilizando-se desse 
episódio histórico para forjar uma memória específica sobre a 
fundação da nação norte-americana. 

Como a película é considerada um dos alicerces do cinema 
clássico, também pode ser utilizada com êxito para discutir o quanto 
a história da própria fonte fílmica usa do recurso de produção do 
“real” para propagandear ideologias, nesse caso, uma perspectiva 
gritantemente racista. Vale dizer que a história do cinema clássico 
fundado por Griffith utilizou-se de recursos para propagandear 
o racismo por meio de uma narrativa que busca se aproximar da 
“realidade” e da manipulação de emoções do espectador. 

Um dos passos mais importantes aqui será a identificação do 
contexto de produção dessa fonte. David Wark Griffith nasceu em 
Crestwood, Kentucky, em 1875, em um ambiente ainda impactado 
pela derrota sulina da Guerra da Secessão, na qual seu pai lutou 
como coronel sulista. A marca aristocrática sulista marca The Birth 
of a Nation e começa a delinear o universo de momento, lugar 
e intenção da produção do filme em questão. Localizando um 
pouco mais o filme: durante os primeiros 50 anos após o fim da 
Guerra Civil, as lendas do Antigo Sul sobre a Guerra foram criando 
espaço na cultura popular norte-americana e se tornaram parte 
vital na reconciliação entre o Norte e o Sul. Os filmes com o tema 
da Guerra Civil eram populares desde os primórdios do cinema, 
transformando a Guerra em um verdadeiro espetáculo, tanto que 
algumas convenções já estavam estabelecidas por essa longa 
tradição, e Griffith, que trabalhou na Biograph films, fez uso de várias 
delas: representação da Guerra como tragédia que dividia famílias, 
amigos e casais; grandes cenas de batalha, ênfase nas tristezas e 
sofrimentos da Guerra, e assim por diante.
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Griffith utilizou como base narrativa de seu filme a obra de Thomas 
Dixon Júnior, The Clansman: an Historical Romance of Ku Klux Klan. 
Seu sucesso como romance fez com que o autor considerasse 
possibilidades de transformá-lo em um drama provavelmente com 
o intuito de disseminar a ideologia racista. Por trás dos “aspectos 
técnicos” inseridos por Griffith também há uma ideologia que 
se faz presente. A forma de apreensão das imagens, de como se 
pretende mostrá-las, está totalmente ligada à mensagem resultante, 
produzindo-se a intensificação dos efeitos causados pela literatura no 
sentido de criar uma narrativa que se aproximasse da ilusão do “real”. 
Assim, a análise dos elementos presentes na obra em si, da própria 
forma como foi feita, combina-se com o levantamento do contexto 
e autoria de sua produção, de maneira que fique claro para o aluno 
não aquela narrativa da Guerra de Secessão como ilustração da 
realidade histórica, mas como opção daquela produção específica. 
A fonte revela mais sobre o momento em que foi produzida do que 
sobre a história à qual se dedica.

Faça valer a pena

1. 

A respeito da obra Tiradentes esquartejado, é possível afirmar que:
I – Representa Tiradentes de barba e cabelo ruivos, assemelhando suas 
representações às representações de Jesus Cristo, mesmo sabendo que, 
na ocasião de execução, Tiradentes tinha cabelo e barba raspados.
II – Por meio da semelhança entre Tiradentes e Jesus Cristo, o artista 

Fonte: AMÉRICO, Pedro. Tiradentes esquartejado. 1893. 2,70 m x 1,65 m. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora-MG. 
Disponível em: <https://goo.gl/C7YoWQ>. Acesso em: 19 abr. 2017.



U3 - Ensino de História através das fontes documentais134

pretendia construir a imagem do herói martirizado. Assim como Cristo 
teria dado seu sangue para salvar a humanidade, Tiradentes teria dado o 
sangue pela liberdade. 
III – A disposição das partes do corpo lembra o formato do mapa do Brasil, 
o que sugere Tiradentes como herói nacional.
IV – Apesar de não ter sido encomendada nem adquirida pelo governo 
brasileiro, o quadro foi feito em um contexto de construção da identidade 
nacional e de legitimidade de república, buscando na história brasileira 
ícones e heróis para ancorar simbolicamente o novo regime.

A respeito das afirmativas, é correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) II, III e IV, apenas.

d) I, II e IV, apenas.
e) I e II, apenas.

2.

Fonte: PORTINARI, C. O lavrador de café. 1934. Pintura a óleo sobre tela. 100 cm x 81 cm. Disponível em: <https://goo.
gl/GH9fpL>. Acesso em: 19 abr. 2017.

A pintura de 1 metro por 80 centímetros retrata um trabalhador negro em 
uma fazenda de café e está entre as obras mais conhecidas de Cândido 
Portinari. A respeito desse quadro, pode-se afirmar que: 
a) Trata-se de uma das únicas representações do trabalhador negro na 
lavoura de café.
b) Pode ser utilizado em uma aula sobre a cafeicultura no Brasil para ilustrar 
como se dava o trabalho nos latifúndios.
c) Apresenta corpo disforme, com mãos, braços e pés grandes e 
desproporcionais, o que revela a formação precária dos artistas brasileiros, 
especialmente nas representações de figuras humanas. 
d) As enormes mãos e pés e a enxada chamam a atenção do expectador, 
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destaque buscado pelo artista para chamar a atenção para o trabalho e 
para o trabalhador brasileiro.
e) A obra não pode ser utilizada no contexto de ensino-aprendizagem, 
pois não representa uma cena que ilustra a realidade, mas, sim, uma 
representação de viés ideológico.

3.

Fonte: KORDA, Alberto. Guerrilheiro Heroico. 1960. Fotografia. Museo Che Guevara, Havana, Cuba. Disponível em: 
<https://goo.gl/beHLGC>. Acesso em: 19 abr. 2017.

A fotografia do revolucionário Che Guevara foi realizada no dia 5 de março 
de 1960 pelo fotógrafo cubano Alberto Korda em um funeral das vítimas 
da explosão de um navio ancorado em Havana. 
A respeito da famosa fotografia, avalie as afirmativas a seguir:
I – Mostra Che Guevara em postura e expressão que sugerem 
preocupação e dor, mas o olhar no horizonte também pode indicar 
firmeza, determinação, esperança, especialmente se se levar em conta sua 
trajetória como revolucionário.
II – O fotógrafo captou um momento expressivo de Che, sendo sua 
participação estritamente técnica neste caso.
III – O fotógrafo captou um momento expressivo de Che e que passa a 
sensação de firmeza, esperança e determinação, sendo possível afirmar 
que os princípios políticos comunistas compartilhados pelo fotógrafo 
também tiveram influência no resultado da obra. 
IV - É considerada uma das obras mais reproduzidas na história da 
humanidade, tornando-se ícone da contracultura, bandeira de movimentos 
políticos e símbolo de rebeldia.

É correto o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II e IV, apenas.
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Seção 3.3

O cotidiano como fonte de conhecimento 
histórico

Desde as últimas seções estamos desenvolvendo conhecimento 
a respeito das fontes históricas e seus usos no fazer e no ensino 
de História. Discutimos que as transformações ocorridas durante o 
século XX na concepção sobre História, sobre o fazer historiográfico 
e sobre educação contribuíram para ampliar enormemente os temas 
de dedicação historiográfica e o próprio conceito de fonte histórica. 
Hoje, acreditamos que toda produção humana possa servir como 
fonte de análise e interpretação dos historiadores, pois tudo depende 
dos interesses e das perguntas que o presente formula ao passado. 

O uso de fontes escritas no contexto de ensino-aprendizagem 
pode incitar múltiplos olhares, fomentar a leitura histórica e crítica, 
além de aproximar o educando do universo de produção daquele 
material. A leitura do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, 
sob a perspectiva histórica, desloca os alunos para o patriarcado vivido 
pelo escritor, o romantismo e o realismo do século XIX no Brasil. A 
utilização da obra A Criação de Adão leva o observador para a Capela 
Sistina no Vaticano e o Renascimento, do qual Michelangelo é um de 
seus maiores representantes. 

Nesta seção, propomos focar a História a partir de fontes 
presentes no cotidiano dos alunos e professores. Todo dia, crianças, 
jovens e adultos são bombardeados com informações e imagens. 
Você saberia desenvolver a metodologia de análise histórica para as 
mais diversas documentações produzidas e/ou consumidas por seus 
alunos?

Não pode faltar

Na obra O Grande Massacre de Gatos, o historiador Robert 
Darnton analisa as formas como as pessoas pensavam na França 
do século XVIII, o que pensavam e como interpretavam o mundo.

Diálogo aberto 
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Operando no nível corriqueiro, as pessoas comuns 
aprendem a ‘se virar’ – e podem ser tão inteligentes, à 
sua maneira, quanto os filósofos. Mas, em vez de tirarem 
conclusões lógicas, pensam com coisas, ou com qualquer 
material que sua cultura lhes ponha à disposição, como 
histórias ou cerimônias. (DARNTON, 2011, p. 13-14)

A patroa deu a ordem, recomendando aos rapazes, 
acima de tudo, que evitassem assustar sua grise [sua 
gata de estimação]. Alegremente, Jerome e Léveillé, 
puseram-se a trabalhar, ajudados pelos assalariados. 
Armados com cabos de vassouras, barras da impressora 
e outros instrumentos de seu ofício, foram atrás de todos 
os gatos que conseguiram encontrar, a começar pela 
grise. [...] Atiraram sacos cheios de gatos semimortos 
no pátio. Depois, com todo o pessoal da oficina reunido 
em torno, encenaram um fingido julgamento, com 
guardas, um confessor e um executor público. Depois 

Para entender essas outras maneiras de se relacionar com o 
mundo, o autor afirma que é preciso ter em mente a diferença, ou seja, 
os outros povos – de outros lugares e outros períodos – são diferentes 
e, se queremos entender suas maneiras de pensar, precisamos 
partir da ideia da diferença. Um dos recursos mais preciosos para o 
entendimento da diferença é o humor. 

Em Os trabalhadores se revoltam: o grande massacre de gatos 
na rua Saint-Séverin (2011), Darnton procura entender as tradições e 
a mentalidade dos artesãos urbanos de Paris a partir de uma piada 
surgida de uma grande matança de gatos. O episódio foi narrado 
pelo operário Nicolas Contat, 20 anos após o acontecido. Dizia ele 
que os patrões da gráfica na qual trabalhava tratavam seus gatos de 
estimação melhor do que os funcionários, pois estes eram submetidos 
a péssimas condições de trabalho, alimentação e moradia. Eis que 
um dia, para se vingar, Léveillé, funcionário que tinha extraordinário 
talento para imitações, rastejou pelo telhado até o quarto dos patrões 
e uivou e miou de maneira insuportável, fazendo com que o burguês 
e sua esposa não conseguissem dormir. Léveillé repetiu a tortura 
durante os dias seguintes. Os patrões, passaram dias sem dormir, 
decidiram que estavam sendo enfeitiçados e decidiram mandar os 
aprendizes da gráfica se livrarem dos gatos.
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de considerarem os animais culpados e ministrar-lhes os 
últimos ritos, penduraram-nos em forcas improvisadas. 
Atraída pelas explosões de gargalhadas, a patroa chegou. 
[...]. (DARNTON, 2011, p. 106-107)

Pesquise mais

O livro de Robert Darnton é bastante influente e congrega não apenas 
exemplos de como usar elementos como o humor na pesquisa e no 
ensino de História, como também sobre a própria forma de utilizar as 
diversas fontes e de conceber a História.

DARNTON, Robert. O Grande Massacre de Gatos: e outros episódios da 
história cultural francesa. São Paulo: Graal, 2011.

Nicolas conta que o episódio foi encenado por Léveillé centenas 
de vezes, resultando sempre em sucessivos ataques de riso como 
aquele flagrado pela patroa no dia do massacre. Ao olhar estranhado 
contemporâneo a história incita muitas questões. A resposta mais 
evidente está na exploração brutal vivida por aqueles trabalhadores. O 
ódio dos operários contra os burgueses tinha motivado o massacre 
dos gatos como forma de ataque indireto ao patrão e sua esposa, 
mas essa constatação não soluciona o maior estranhamento do 
observador contemporâneo: Por que justamente os gatos e por que 
a matança foi tão engraçada? 

Essa indagação oferece o fio condutor da investigação de Darnton 
(2011). Por meio do estudo sobre a importância simbólica dos gatos 
e dos rituais para a população trabalhadora e burguesa da França 
daquele momento, o historiador sugere uma interpretação para 
o ocorrido, como quem explica uma piada. O massacre foi uma 
rebelião contra a patroa. Ao matarem la grise, os operários atentavam 
contra a exploração, o poder, a superstição e a própria honra da 
senhora. O julgamento ao fim do massacre era uma encenação em 
que os trabalhadores julgavam os burgueses. A elaboração na forma 
como o ritual todo foi realizado mostra deboche em relação não 
apenas à burguesia, mas à ordem social e ao próprio sistema por ela 
criado. Com muita astúcia os operários e aprendizes encontraram 
uma forma de ridicularizar seus patrões sem que eles entendessem 
ou pudessem impor retaliação.
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Assimile

O exemplo de Darnton mostra o quanto pode ser fértil o caminho para 
desvendar as ações e os sentidos que pessoas de outras sociedades 
compartilharam. A diferença e o distanciamento incitam esse exercício, 
e o humor é um dos recursos mais interessantes para a análise 
historiográfica que se propõe. Na História, também aquilo que é próximo 
demais do nosso cotidiano deve ser visto com estranhamento, caso 
contrário, corre-se o risco de aceitar com demasiado imediatismo o 
que está colocado pela fonte e, assim, perder as ferramentas de análise 
necessárias ao ofício do pesquisador e do educador em História. 

A visão crítica que se busca desenvolver junto aos alunos não apenas 
a respeito do passado, mas também sobre o presente depende desse 
distanciamento em relação às fontes documentais. Conforme viemos 
trabalhando nas últimas seções, para romper com a ideia ainda enraizada 
na cultura escolar de que os documentos são provas ou ilustrações 
históricas, é necessário analisá-los com os alunos, desenvolvendo 
ferramentas para interpretar cada fonte. 

O que se propõe aqui nesta seção é um exercício de generalização 
desse mecanismo, de maneira que você possa aplicar essas reflexões 
aos mais diversos temas e documentos que fazem parte do cotidiano 
dos alunos ou que possam surgir no decorrer do processo de ensino-
aprendizagem.

Na educação, o humor é uma chave importante de aproximação, 
especialmente para quem vai trabalhar com crianças e jovens. A 
disseminação e popularização da internet possibilitou o alargamento 
da participação dos internautas no consumo e na produção de 
conteúdos amadores. Essa produção compõe boa parte das 
imagens, informações e textos vistos e interagidos pelas crianças e 
pelos jovens e também pode ser pensada como fonte para o estudo 
do passado recente e, às vezes, até mesmo o passado remoto ou, 
mais especificamente, a relação do presente com o passado.

Como exemplo dessas produções, é possível mencionar os memes 
da internet. Memes são vídeos, fotos ou frases que aparecem em uma 
navegação através de portais como e-mails, redes sociais, fóruns e 
que se espalham em uma velocidade absurda. Uma vez viralizado, 
o meme pode sofrer mutações, o que gera outros memes, dando 
início a um novo ciclo de replicações na web. De qualidade estética 
precária, os memes são feitos por amadores com o principal objetivo 
de divertir os internautas. Por esses motivos, eles são recorrentemente 
entendidos como “cultura inútil” e inseridos na “categoria digital trash”.
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Pesquise mais

Em Memes: A linguagem da diversão na internet. Análise dos aspectos 
simbólicos e sociais dos Rage Comics, Juliana Xavier de Araújo versa 
sobre esse fenômeno por meio de questões como a origem do 
termo “meme”, sua relação com a construção do conhecimento e 
aprendizagem, identifica diversas variáveis envolvidas no sucesso ou não 
de um meme e o perfil dos memes de maior sucesso na internet.

ARAÚJO, Juliana Xavier de. Memes: A Linguagem da Diversão na Internet. 
Análise dos aspectos simbólicos e sociais dos Rage Comics. 2012. 86 f. 
Monografia (Graduação) – Curso de Jornalismo, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <http://pantheon.
ufrj.br/bitstream/11422/428/5/JXAraujo.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2017.

O humor contido em fontes como os memes depende de uma 
série de conhecimentos prévios do receptor para que funcione. 
Um meme é feito por uma pessoa ou um conjunto de pessoas e 
viralizado por outras tantas que partilham determinada experiência e 
perspectiva de mundo, certas ideias e formas de pensar. Assim como 
o grande massacre de gatos, o meme só é interessante e engraçado 
para determinado público que domina uma série de códigos e 
experiências, em um período e lugar específicos.

Vamos tomar como exemplo um episódio ocorrido em 2016. Em 
meados daquele ano, internautas brasileiros descobriram que um 
perfil português no Twitter havia se apropriado de um famoso meme 
brasileiro: o “in brazilian portuguese we don't say...)”, ou seja, “em 
português do Brasil nós não dizemos...”. Em 2015 o meme havia feito 
muito sucesso no Brasil, sendo utilizado para trocar frases estrangeiras 
por expressões brasileiras com o objetivo, é claro, de gerar efeitos 
de humor. Em 2016, portanto, descobriu-se que os portugueses 
adaptaram o meme para suas próprias expressões: “in Portugal we 
don't say...”. A descoberta da apropriação foi o estopim da chamada 
Primeira Guerra Memeal entre internautas brasileiros e portugueses. 
Os agentes da guerra foram os internautas amadores utilizando 
como principais recursos apenas a criatividade e a própria internet. A 
produção de memes brasileiros foi muito superior à dos portugueses, 
e, ao fim do terceiro dia, brasileiros se autodeclaram vencedores da 
primeira guerra internacional de memes da história. 

A inspiração de tantas produções não poderia deixar de ser a 
conflituosa história da relação entre Brasil e Portugal. Os memes 
versavam sobre tensão entre metrópole e colônia, portugueses 
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acusavam brasileiros de colonizados, enquanto brasileiros 
desdenhavam a antiga metrópole e a acusavam de roubo – do pau-
brasil aos memes, e assim por diante.

Exemplificando

O meme aqui apresentado surgiu nas redes sociais em meados de 
junho, durante esse período de “batalha”. No dia 14 de julho de 2016, às 
22 horas, uma única postagem dessa imagem em um perfil do Twitter 
tinha recebido 1.653 compartilhamentos e 1.710 likes (disponível em: 
<http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasil-vence-primeira-
guerra-memeal-entre-br-e-pt.html>. Acesso em: 13 abr. 2017).

Para entender essa piada é necessário dominar um conteúdo bastante 
extenso de informações, e seu sucesso mostra que os internautas tinham 
bem esse conhecimento.

A imagem mostra quatro partes de uma esquete produzida pelo coletivo 
de humor Porta dos Fundos, que havia sido lançada na plataforma 
YouTube no dia 7 de maio de 2016. O vídeo original mostrava uma 
cena protagonizada pela apresentadora de programas televisivos, Xuxa 
Meneguel, e a atriz Thati Lopes, representando “Jéssica”. Após 29 anos 
de contrato com a Rede Globo, Xuxa assinou com a Rede Record, na 
qual, seis meses depois, ganhou um programa com seu nome, exibido 
às noites de segunda-feira. No Brasil, é recorrente a ideia de que, ao 
passarem da Rede Globo para a Rede Record, os artistas perdem 
visibilidade, status e dinheiro. A trajetória de Xuxa é comum a outros 
artistas, o que gerou piadas em relação a uma suposta decadência 
profissional da apresentadora – piadas que, evidentemente, também 
caçoavam do não protagonismo da Record na produção televisiva 
nacional. Na cena produzida pelo Porta dos Fundos, Xuxa interpelava uma 
suposta fã em sua residência, parodiando outros programas brasileiros 
em que ídolos fazem visitas residenciais a seus admiradores. O efeito de 
humor surge quando Jéssica não reconhece a “rainha dos baixinhos”. 
A moradora em determinado momento fica feliz com a possibilidade 
de ser interpelada pela Rede Globo, mas logo se frustra ao saber que a 
artista está acompanhada da Rede Record. A relação entre expectativa e 
frustração, que gera o efeito de humor, é utilizada pelo autor do meme 
em questão. Ao receber a notícia de que terá suas terras colonizadas, 
Jéssica demonstra interesse e até envaidecimento com a possibilidade 
de ser colonizada pela Inglaterra ou França, como demonstra o segundo 
quadro da atriz passando a mão direita no cabelo. Ao receber a notícia 
de que a colonização é uma investida de Portugal, Jéssica demonstra 
evidente frustração e embaraço, acompanhados da expressão “atá”.

A dupla paródia – aquela feita pelo Porta dos Fundos e a produzida pelos 
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internautas – estabelece um paralelo entre a desvalorização da Rede 
Record em relação à Rede Globo e a desvalorização de Portugal em 
relação a outros países da Europa, como Inglaterra e França.

As possibilidades de uso de uma produção como o meme no ensino 
de História são múltiplas. Neste caso, pode-se usar a explicação 
dessa imagem para exercitar o raciocínio reproduzido na análise de 
documentos. Para entender esse meme é necessário que a pessoa 
conheça a esquete, a recente trajetória profissional da artista em 
questão, o universo de produção televisiva nacional e a perspectiva 
dos telespectadores diante dos lugares ocupados pelas empresas 
de telecomunicação, a “primeira guerra memeal”, a história da 
colonização do Brasil por Portugal, a hegemonia econômica do país 
lusitano sendo tomada pela Inglaterra nos séculos que se seguiram à 
expansão marítima protagonizada por aquele país, e assim por diante. 

A explicação de um simples meme articula uma série de informações 
que denunciam a forma como pensamos hoje. Esse exercício faz 
com que o aluno consiga trabalhar com fontes que ele consome 
o tempo todo e até mesmo produz. Por ser uma técnica própria 
do trabalho do historiador, também instrumentaliza o aluno para 
lidar com fontes produzidas no passado recente ou remoto. Além 
disso, pode ser utilizada como disparador para a discussão sobre a 
consolidação do capitalismo e a mudança de protagonismo entre 
os países colonizadores durante os últimos séculos, e que causou o 
anacronismo contido no meme.

Fonte: adaptada de <https://goo.gl/8OU3xa>. Acesso: 19 abr. 2017.
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O desenvolvimento de ferramentas de análise dessas produções 
pode abrir janelas para pensar de maneira crítica, distanciada, 
estranhada essa avalanche de informações. Além disso, esse é um 
mecanismo que ajuda a pensar o humor na história e também outras 
produções que registraram perspectivas e ações ao longo da história 
e que ainda fazem parte do cotidiano dos alunos, como charges, 
quadrinhos, caricaturas, e assim por diante.

Pesquise mais

A respeito dessas fontes há produções em diversas áreas do 
conhecimento que podem auxiliar o trabalho de ensino. Consulte portais 
das universidades nos quais estejam disponíveis dissertações e teses 
pautadas na análise dessas fontes. Para citar um exemplo, a dissertação 
de Christiano Key Tambascia, defendida em março de 2004, estuda a 
representação do Congo nos quadrinhos do Tintim, bem como o papel 
do terror e do paternalismo presente no discurso colonizador belga no 
início do século XX.

TAMBASCIA, Christiano. Representando o Congo: uma análise 
antropológica dos quadrinhos do Tintim. 2004. 166 f. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. 
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?c
ode=vtls000314883&fd=y>. Acesso em: 10 fev. 2017.

Ainda sobre os documentos que emergem do cotidiano dos alunos 
e professores, destaca-se a música como fonte de entretenimento e 
identidade. A música como objeto de pesquisa histórica e recurso 
didático também está inserida nesse movimento de ampliação do 
conceito de fonte documental que está sendo discutido ao longo de 
toda a unidade. O uso de fontes não escritas na sala de aula remete à 
segunda metade do século XX, com ênfase nas duas décadas finais. A 
renovação do campo historiográfico com a inserção da música como 
fonte histórica e instrumento de ensino fez emergir duas reflexões: 
uma relacionada ao método de análise, ou seja, o entendimento 
de que a música possui uma linguagem específica e que exige um 
procedimento de análise adequado; a outra foca na compreensão do 
contexto de sua formulação, produção, circulação e consumo.

Reflita

O que diferencia uma música de uma crônica literária quando pensamos 



U3 - Ensino de História através das fontes documentais144

nela como fonte documental passível de análise historiográfica e 
recurso didático-pedagógico?

Uma das principais críticas ao uso corrente documental ou 
didático da música nos livros didáticos, por exemplo, está no fato de 
sua análise, muitas vezes, se encerrar na letra, ignorando a melodia, 
a sonoridade e a autoria. Os historiadores que se dedicaram à 
temática consideram que muitas análises de músicas restringem-se 
à sua significação verbal, com alguns elementos de análise poética; 
basicamente as consideram crônicas de uma época, ressaltando as 
tentativas de crítica social realizadas pelo autor (ROZA, 2009).

Nesse sentido, aponta-se a necessidade de levar em consideração 
a música como um todo, as opções contidas na melodia, 
instrumentos e harmonia que, assim como a letra em si, “falam” sobre 
determinada concepção de mundo e sobre o tempo e lugar social 
daquele autor que a produziu. Também é importante entender a 
música como um artefato cultural que não possui sentido fixo, mas 
é ressignificado conforme sua apropriação, muda conforme tempo, 
pessoa e espaço. Além disso, é necessário contextualizar a canção, 
assim como qualquer outra fonte, tendo atenção para questões 
específicas como as condições de criação, intenções, técnicas e 
escutas que influenciaram o compositor e o intérprete. As referências 
e as preferências musicais refletem opções poéticas, políticas, o 
público-alvo, expressão objetiva e subjetiva de um ou outro grupo 
social ao longo do tempo (ROZA, 2009).

A opção de alguns artistas da Música Popular Brasileira na década 
de 1960, ao incorporarem melodias do baião em suas composições, 
por exemplo, revela o interesse daquelas pessoas, ou grupo social, por 
uma forma de expressão característica de uma localidade nacional 
e se insere em um momento de intensa elaboração da identidade 
nacional. A inserção de guitarras nas músicas concorrentes ao Festival 
da Música Brasileira revela uma forte opção política e estética naquele 
momento de definições. A escolha de Sinhô em produzir um tango 
intitulado A Cocaína, em 1923, salta aos olhos de quem compara 
essa canção com sua produção musical, amplamente marcada pela 
produção de sambas. O cruzamento desse dado com outras tantas 
produções culturais da época mostra que a escolha não foi simples 
acaso. Tanto o tango quanto o uso da cocaína eram entendidos 
dentro de uma mesma rede de sociabilidade no Rio de Janeiro 
daquele período, de maneira que a escolha por esse estilo musical 
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fazia sentido para o argumento da música, para a experiência que 
ela mostra e, provavelmente, também sobre o lugar em que estava 
visando ser reproduzida (SARTI, 2015).

Pesquise mais

Pense no uso da música no ensino de História e na interseção que ela 
possibilita com as exigências dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
como o ensino de história afro-brasileira. Sugestão de leitura:

ROZA, Luciano. Entre sons e o silêncio: apropriações da música no livro 
didático no ensino de história afro-brasileira. 2009. 140f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação e Educação da Faculdade de 
Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.

Sem medo de errar

Nas ruas, propagandas, outdoors, smartphones, redes sociais, 
páginas da internet, vídeos, memes, gifs e piadas podem se constituir 
em fontes e temas disparadores para a discussão do método de 
apreensão da História e do universo contemporâneo. A infinidade de 
produções lançadas a cada segundo torna-se fonte de conhecimento 
histórico. O exercício de análise e interpretação delas pode elucidar 
a respeito do uso de outras tantas fontes do passado menos recente.

A ideia aqui é que você utilize autonomia e criatividade para 
identificar as fontes históricas que emergem do seu cotidiano e dos 
alunos com os quais esteja trabalhando. Observar propagandas, 
músicas e produções de humor tão presentes na vida deles pode 
significar um importante recurso de aproximação. Após escolher 
uma fonte que seja útil para os objetivos do ensino de História com 
determinado grupo, faça o exercício de selecionar métodos de 
análise historiográfica adequados, instrumentos para interpretação de 
textos, imagens, músicas, por exemplo. 

É importante que nesse processo, tanto de escolha como de 
primeiro momento da análise, você reforce a autonomia e a reflexão 
crítica por parte dos alunos, para que se estabeleçam perguntas que 
incitem a análise da fonte em questão. O que a imagem ou a música 
geram? Que tipo de sensação produzem? Como você explicaria essa 
piada para alguém de outro contexto ou outro período? Após esse 
momento de livre reflexão, contribua com a carga teórica e com o 
conteúdo historiográfico. Ajude os alunos a situarem aquela fonte no 
espaço e no tempo em que foi produzida, os discursos contidos em 
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suas entrelinhas, perspectivas e posicionamentos políticos.

O exercício aproxima os alunos do método de análise e 
interpretação histórica, lança outros olhares para a avalanche de 
informações diariamente consumidas e pode ser reproduzido 
com documentos semelhantes de outros períodos históricos. 
Busque charges, quadrinhos, músicas, caricaturas, propagandas, 
jornais e revistas produzidas em outros momentos e repita sempre 
os métodos de análise adequados a cada uma das fontes. O 
mais importante é entender cada um desses documentos como 
fontes que versam sobre um lugar e momento específicos e 
que possuem múltiplas possibilidades interpretativas – desde que 
pertinentes historiograficamente – e não como meras ilustrações ou 
confirmações, “provas” de uma ou outra perspectiva histórica.

Faça valer a pena

1. 

Fonte: <http://www.collective-evolution.com/2015/03/02/16-ridiculous-vintage-posters-warn-men-about-the-
dangers-of-womens-rights-how-far-weve-come/>. Acesso em: 09/03/2017.

A respeito do pôster, é correto o que se afirma em:
I) Pode ser utilizado no ensino de História a fim de auxiliar textos ilustrando 
a resistência ao movimento sufragista do século XIX.
II) Pode ser utilizado no ensino de História como fonte documental em si, 
e não como mero apêndice ou ilustração, pois por meio dele podem-se 
tirar informações a respeito do movimento de resistência às sufragistas.
III) Por meio dele é possível discutir as funções esperadas da mulher, a ideia 
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2. 
Canto das três raças (1976)
(Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro) 
Ninguém ouviu um soluçar de dor
No canto do Brasil. 
Um lamento triste sempre ecoou 
Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro e de lá cantou. 

Negro entoou um canto de revolta pelos ares 
No Quilombo dos Palmares, onde se refugiou. 
Fora a luta dos inconfidentes
Pela quebra das correntes. 
Nada adiantou. 

E de guerra em paz, de paz em guerra, 
Todo o povo dessa terra 
Quando pode cantar, 
Canta de dor. 

E ecoa noite e dia: é ensurdecedor. 
Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador... 
Esse canto que devia ser um canto de alegria 
Soa apenas como um soluçar de dor

de que o movimento pelo voto feminino fosse subverter completamente o 
papel esperado, de que o envolvimento em temas de política fragilizava as 
funções domésticas, matrimoniais e maternas.
IV) Visava, especialmente, a sensibilização das mulheres para que deixassem 
de ser sufragistas.
V) Dialogava diretamente com os homens, o que fica evidenciado pela 
figura masculina ao centro do cartaz e a frase “After a hard day’s work”.
VI) Visava, especialmente, o apelo às crianças demonstrado pelas duas 
meninas sofrendo e maltratadas ao lado esquerdo do cartaz.
a) I, II e IV, apenas.
b) I, III e V, apenas.
c) II, III e IV, apenas.

d) II, III e V, apenas.
e) I, III e VI, apenas.

Fonte: <http://www.mpbnet.com.br/>. Acesso em: 29 mar. 2017

A música pode ser utilizada no contexto de ensino-aprendizagem em 
História da seguinte forma:
I) Contextualizando a obra no conjunto de produções dos compositores e 
seus intérpretes e a música popular brasileira na década de 1970.
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II) Situação da música em relação ao álbum, produção, circulação, público-
alvo, consumo e apropriação.
III) Análise da letra da música chamando a atenção para os elementos de 
identidade nacional atrelada à melancolia e dor.
IV) Análise de sua musicalidade, arranjos, melodia e instrumento, como a 
opção pelos tambores marcantes e o coro masculino na versão interpretada 
por Clara Nunes, sem os quais o entendimento da obra ficaria defasado.
V) Relação do seu conteúdo (letra e musicalidade) com o mito das três 
raças que marcou a identidade nacional durante o início do século XX e 
ainda presente na década de 1970, como evidenciado pela canção.
VI) Relação de seu conteúdo com episódios marcantes da história brasileira 
de resistência, como o Quilombo dos Palmares e Inconfidência Mineira, 
chamando a atenção para a imprecisão histórica do verso “Fora a luta dos 
inconfidentes; Pela quebra das correntes”.
É correto o que se afirma em:
a) I, II, III, IV e V, apenas.
b) I, II, III, V e VI, apenas.
c) II, III, IV, V e VI, apenas.

3. A percepção desta ____________ pode servir como ponto de partida
para uma investigação, porque os antropólogos descobriram que as
melhores vias de acesso, numa tentativa para penetrar uma cultura
estranha, podem ser aquelas que ela parece mais opaca. Quando se
percebe que não se está entendendo alguma coisa – uma piada, um
provérbio, uma cerimônia – particularmente significativa para os nativos,
existe a possibilidade de se descobrir onde captar um sistema estranho de
significação, a fim de decifrá-lo.
Fonte: DARNTON, 1988, p. 106.
Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna.
a) aproximação
b) distância
c) similaridade
d) habilidade
e) igualdade

d) I, II, IV, V e VI, apenas.
e) I, II, III, IV, V e VI.
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Unidade 4

Ensino de história e 
sociedade

Para concluir os estudos desta disciplina, nesta última unidade 
trabalharemos com as possibilidades de articulação do ensino de 
história com os demais espaços e instituições sociais nos quais a 
memória e a história são disseminadas. Nosso objetivo é demonstrar 
que as escolas e as universidades não detêm o monopólio da 
produção e do ensino de história. A partir da consciência desse 
fato, amplia-se a forma de se pensar no ensino de história fora 
da sala de aula, na melhor relação da escola com a comunidade 
do entorno, bem como em metodologias que propiciem aos 
estudantes o reconhecimento da presença da historicidade e 
dos conflitos sociais inscritos no espaço social mais amplo, nas 
dinâmicas da cidade e nos desdobramentos políticos daí advindos.

Convite ao estudo
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Seção 4.1

História e patrimônio

Muitas vezes, os estudantes do ensino fundamental e médio 
perdem o encanto pelo aprendizado em função de uma rotina 
maçante na escola. O cotidiano escolar tende a uma repetição cíclica 
dos tempos e procedimentos, o que pode causar tédio. Diante desse 
fato, importa reconhecer as possibilidades existentes de planejamento 
de aulas, sequências didáticas ou projetos que extrapolem o espaço 
da sala de aula ou mesmo da escola. Passeios, excursões e visitas 
monitoradas são oportunidades ricas para quebrar a rotina escolar e 
propiciar outras formas de aprendizado pela vivência e contato mais 
próximo com os conteúdos curriculares.

Como professor de história, você poderá planejar visitas a museus, 
arquivos e instituições culturais, contando com a parceria de órgãos e 
profissionais especializados em ação educativa não formal.

Não se trata apenas de pensar nas possibilidades recreativas de 
uma proposta de ensino-aprendizagem fora do ambiente escolar, 
mas de ressaltar, tanto para professores quanto para os estudantes, 
que é importante reconhecer e valorizar o patrimônio histórico e 
cultural. É de suma relevância compreender o papel desempenhado 
pelas instituições, pelo Estado e pela sociedade civil, no âmbito da 
responsabilidade social, pela preservação da memória histórica e da 
diversidade cultural, sem as quais não se desenvolve a cidadania plena. 
Na perspectiva dos direitos sociais ampliados em uma sociedade 
democrática, os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
(BRASIL, 1998, p. 37) para o ensino de história no ensino fundamental, 
destacam:

Do ponto de vista da historiografia e do ensino de 
História, a questão da cidadania tem sido debatida como 
um problema fundamental das sociedades deste final de 
milênio. Se em outras épocas a sua abrangência estava 
relacionada principalmente à questão da participação 
política no Estado, aliando-se à questão dos direitos 
sociais, hoje sua dimensão tem sido sistematicamente 

Diálogo aberto 
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ampliada para incluir novos direitos conforme as 
condições de vida do mundo contemporâneo. Têm sido 
reavaliadas as contradições e as tensões manifestas na 
realidade ligadas ao distanciamento entre os direitos 
constitucionais e as práticas cotidianas. Assim, a questão 
da cidadania envolve hoje novos temas e problemas tais 
como, dentre outros: o desemprego; a segregação étnica 
e religiosa; o reconhecimento da especificidade cultural 
indígena; os novos movimentos sociais; o desrespeito 
pela vida e pela saúde; a preservação do patrimônio 
histórico-cultural; a preservação do meio ambiente; a 
ausência de ética nos meios de comunicação de massa; 
o crescimento da violência e da criminalidade.

Nesta seção, você deverá refletir e buscar responder à seguinte 
questão: como podemos caminhar nessa direção, indicada pelos 
PCNs, ao planejar visitas a instituições de patrimônio e memória 
histórica?

Para começar, precisamos relembrar alguns conceitos 
fundamentais, tais como o de patrimônio histórico e cultural e sua 
tipologia básica. Tomaremos como referência a própria legislação 
que ordena as políticas públicas de gestão do patrimônio cultural 
brasileiro. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216, 
descreve que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por: 
“bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 
(BRASIL, 1988, n.p.). No Brasil, o órgão público responsável pela 
promoção e preservação desses bens é o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), uma autarquia vinculada ao 
Ministério da Cultura. 

O Iphan conta com 27 superintendências distribuídas pelas 
27 unidades federativas da União, além de escritórios técnicos 
e escritórios de administração central situados em Brasília e no 
Rio de Janeiro. Ao Iphan cabe o estabelecimento e controle dos 
procedimentos de registro, inventário e tombamento dos bens 
considerados como patrimônio histórico e cultural brasileiro. A 
atuação do Iphan toma como referência parâmetros mundiais 
oriundos, principalmente, das convenções da Organização das 

Não pode faltar
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Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Há dois grandes conjuntos de bens que podem ser considerados 
patrimônio histórico e cultural: aqueles de natureza material e os de 
natureza imaterial. Comecemos pelos patrimônios materiais, que 
se dividem em quatro categorias gerais: arqueológico, paisagístico 
e etnográfico; histórico; belas artes; e artes aplicadas. Portanto, 
incluem-se nessas categorias uma diversidade de possibilidades 
de bens que vão desde edifícios a cidades inteiras, além de 
bens individuais, como: móveis; sítios e coleções arqueológicas; 
documentais; acervos museológicos, bibliográficos e arquivísticos; 
e, ainda, materiais audiovisuais, como: fotografias, vídeos e filmes. 
Outro grande conjunto de bens são os categorizados como 
patrimônios imateriais, nos quais estão incluídos, conforme 
apontado no texto da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial da UNESCO de 2003, em seu artigo 2:

[...] as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos, 
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados – que as comunidades, os grupos e, em 
alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio 
cultural imaterial, que se transmite de geração em 
geração, é constantemente recriado pelas comunidades 
e grupos em função de seu ambiente, de sua interação 
com a natureza e de sua história, gerando um sentimento 
de identidade e continuidade e contribuindo assim para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade 
humana. Para os fins da presente Convenção, será levado 
em conta apenas o patrimônio cultural imaterial que 
seja compatível com os instrumentos internacionais de 
direitos humanos existentes e com os imperativos de 
respeito mútuo entre comunidades, grupos e indivíduos, 
e do desenvolvimento sustentável. (UNESCO, 2006, n.p.)

 É interessante destacar, nessas definições, a dimensão política 
explícita e implícita. O patrimônio material e imaterial é produto 
de uma sociedade que assim o considera e esse reconhecimento 
comporta também uma ressignificação. Tal ou qual objeto ou 
prática, como um edifício ou obra de arte, sofrem um processo 
de reconhecimento social para que passe a ser considerado 
como um patrimônio e, a partir daí, torne-se objeto de valorização 
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e preservação para a posteridade. O patrimônio está, de alguma 
forma, atrelado a um sistema de valores arbitrário de grupos que 
detêm, em determinados momentos e instâncias, o poder de 
imposição desses valores.

Pesquise mais

Conheça a lista de bens do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens 
considerados patrimônios da humanidade situados no Brasil, no site do 
Iphan.

INSTITUTO do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br> Acesso em: 21 abr. 2017.

Façamos alguns questionamentos. Como se define que 
determinada obra de arte seja considerada “Arte”, digna de uma 
exposição em um museu? Ou seria o museu que, no ato de 
escolher as obras de determinado artista para uma exposição, acaba 
consagrando suas obras como “Arte”? Posteriormente, como essa 
obra poderá vir a ser considerada um patrimônio histórico-cultural?

Da mesma forma, podemos nos perguntar: como se estabelece 
o valor histórico de determinado objeto ou prática? Como se 
dá o processo de seleção dos produtos da cultura que passam 
a ser dignos de conservação ou monumentalização? Todos 
esses questionamentos são bastante complexos e responder 
satisfatoriamente a essas questões não caberia nesta seção. Basta-
nos salientar que o poder de consagração, reconhecimento e eleição 
dos artefatos culturais dignos de conservação produz e reproduz 
as memórias, as identidades e são móveis de disputa na sociedade 
mais ampla. Isto ocorre porque está em jogo uma narrativa de quem 
somos, as representações e o direito de se ver representado. 

Nesse sentido, o que se quer deixar claro é que o ensino e a 
aprendizagem de algumas competências e habilidades envolvidas 
no desenvolvimento da cidadania podem ser muito favorecidos 
ao se optar por organizar, por exemplo, uma visita a um museu 
histórico ou outra instituição de patrimônio histórico ou cultural. 
Tudo dependerá do estabelecimento de uma boa estratégia, da 
existência de uma instituição na qual a visita seja geograficamente 
viável e da contextualização adequada ao desenvolvimento do tema 
proposto. Em outras palavras, a visita ao museu poderá ser apenas 
um passeio com finalidade recreativa questionável, do ponto de 
vista dos estudantes, ou ser algo realmente proveitoso para uma 
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aprendizagem significativa.  

No que diz respeito à nossa intenção nesta seção, a abordagem 
que gostaríamos de indicar aos futuros professores de história, 
que desejarão trabalhar com patrimônio histórico, é justamente a 
perspectiva da cidadania cultural, do direito à cultura, à memória e 
à história. Em síntese:

A ideia de cidadania cultural se insere numa perspectiva 
democrática e toma os indivíduos não como 
consumidores e contribuintes, mas os considera como 
sujeitos políticos. A cultura é vista como direito dos 
cidadãos, e nessa medida eles têm o direito à informação, 
ao debate e à reflexão; o direito de produzir cultura; o 
direito de usufruir os bens da cultura; o direito à invenção 
de novos significados culturais; o direito à formação 
cultural e artística; o direito à experimentação e ao 
trabalho cultural crítico e transformador. Reconhece-se 
que a cidadania também se constrói a partir do respeito 
às formas como os indivíduos se veem e, mais ainda, 
querem ser vistos pelos outros. (GRUMAN, 2012, p. 208)

Nesse contexto, convém mencionar que a educação formal tem 
seu papel a desempenhar na seara da educação patrimonial, que 
seria justamente um dos instrumentos de “alfabetização cultural”, 
um processo sistematizado de educação centrado no patrimônio 
cultural como fonte de conhecimento e enriquecimento individual 
e coletivo. A educação patrimonial pode ser potencializada pelo 
contato direto das comunidades com as diversas manifestações 
da cultura, proporcionando não só o conhecimento, mas também 
a apropriação e valorização de sua herança cultural (IPHAN, 2014). 
A educação patrimonial será tanto mais favorecida quanto maior 
for o encontro da educação formal com a educação não formal, 
ou seja, o encontro e o diálogo entre as comunidades e os agentes 
responsáveis diretos pela gestão patrimonial, abrindo, inclusive, 
possibilidades de uma gestão participativa nessas instituições.

Pesquise mais

Em uma cidade pequena, a população ficaria muito desamparada caso 
não houvesse um hospital. Entretanto, será que essa mesma população 
se sentiria desamparada com o fato de não existir um museu na cidade?
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Como professores de história, devemos desempenhar parte 
desse trabalho, ajudando na educação para a apropriação do 
processo de reconhecimento e preservação do patrimônio 
histórico e cultural das comunidades às quais fazemos parte.

É evidente que não estamos sozinhos: há uma responsabilidade 
compartilhada entre as instituições públicas e privadas e os 
cidadãos, de maneira geral, uma vez que a questão da valorização e 
preservação do patrimônio histórico-cultural encontra-se na esfera 
da responsabilidade social.  A partir dessa esfera, da qual deriva 
uma série de reponsabilidades legais e éticas, abrem-se diversas 
possibilidades de parcerias e a confluência de iniciativas que partem 
do poder público, das empresas privadas, das Organizações Não 
Governamentais (ONGs) e dos movimentos sociais, que podem 
ser exploradas no sentido de favorecer a educação patrimonial e, 
por consequência, o desenvolvimento da cidadania.

Assimile

Responsabilidade social: 

Salientamos que as instituições de patrimônio histórico ou 
cultural, em seu corpo de funcionários, contam com profissionais 
especializados em Ação Educativa, que, na maioria das vezes, 
desenvolve-se em um departamento específico dentro da instituição. 
Esses departamentos, conhecedores da missão institucional e do 
acervo, desenvolvem projetos, elaboram roteiros de visitas, treinam 
os monitores e podem oferecer grande auxílio na organização 
de uma visita escolar. Ao professor, é muito relevante sondar 
informações sobre a instituição que se pretende visitar, conhecer 
os projetos existentes, visualizar as articulações possíveis que a 
instituição pode oferecer segundo os objetivos de aprendizagem 
que se pretende com a visita.

A sensibilização dos estudantes com relação à relevância da visita 
é indispensável: despertar o interesse e a expectativa do contato 

O compromisso que uma organização deve ter para com 
a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a 
afetem positivamente, ou a alguma comunidade, agindo 
proativamente e coerentemente no que tange ao seu 
papel específico na sociedade e sua prestação de contas 
para com ela (ASHLEY, 2002, p. 5).
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direto com objetos e documentos históricos é pré-condição 
para que essa atividade obtenha sucesso. Além disso, também é 
importante sondar o conhecimento prévio que os estudantes têm 
sobre museus, verificar se eles já visitaram algum, questionar as suas 
representações sobre como é um museu e o que eles esperam da 
visita – tudo isso pode sinalizar as estratégias para se planejar bem 
essa proposta. Explorar com antecedência a temática na qual a visita 
se insere é fundamental, bem como expor aos estudantes a própria 
história de fundação do museu, tendo em vista que, muitas vezes, 
o próprio prédio que abriga o museu é, por si só, um patrimônio 
histórico, ou a própria iniciativa de fundação do museu poder 
revelar a conquista de seguimentos da sociedade civil organizada. 
Por vezes, conhecer a história do museu pode revelar a orientação 
ideológica dos grupos que estiveram no poder do Estado quando 
do estabelecimento de determinada política patrimonial. Por fim, é 
sempre recomendado que o professor faça uma visita ao museu 
antes de levar a turma, o que pode ser particularmente revelador das 
potencialidades pedagógicas que a instituição oferece.

Exemplificando

- Museu Imperial: situado na cidade de Petrópolis (RJ), o prédio que 
abriga o museu desde 1940, foi edificado originalmente como Palácio 
Imperial de Petrópolis, residência de veraneio do então imperador D. 
Pedro II, entre 1845 e 1862. Acesse o link a seguir para mais informações.

MUSEU Imperial. Disponível em: <http://www.museuimperial.gov.br>. 
Acesso em: 21 abr. 2017.

- Museu Afrobrasil: situado na cidade de São Paulo, no conhecido 
Parque do Ibirapuera, foi fundado em 2004 por iniciativa do artista 
plástico baiano, Emanuel Araújo, cuja intenção de criação de um museu 
especialmente dedicado à cultura afro-brasileira foi recepcionada pelo 
governo estadual. Acesse o link a seguir para mais informações.

MUSEU Afrobrasil. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br>. 
Acesso em: 21 abr. 2017.

Reconhecer a natureza e variedade do acervo de determinada 
instituição poderá sinalizar possibilidades de articulação 
interdisciplinares e o planejamento de projetos pedagógicos mais 
ousados. O Museu Afrobrasil, por exemplo, por sua caraterística mais 
etnográfica do que propriamente histórica, possibilita o trabalho 
conjunto com Sociologia e Educação Artística. O Museu da Língua 
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Portuguesa, na cidade de São Paulo, evidentemente, propicia a 
imediata articulação com Códigos de Linguagem. O Museu Estadual 
do Carvão, situado em Arroio dos Ratos (RS), ao tratar da história 
da mineração, possibilita projetos que articulam história, Geografia, 
Biologia, Química e Física. As possibilidades são tão diversas quanto a 
diversidade das instituições de cultura e memória.

Para melhor explorar as potencialidades da visita a um museu, 
também é interessante que se tenha noções básicas de Museologia, 
ou seja, de como se organiza um museu e suas atividades. Explorar 
com os estudantes essas noções pode, inclusive, propiciar a realização 
de outras propostas, a exemplo da montagem de uma exposição 
na escola. Quanto ao museu, ter consciência da existência de salas 
de exposição permanentes e temporárias e o conhecimento dos 
princípios que organizam uma exposição, permitirão que se explore 
com os estudantes a narrativa implícita nos objetos conforme sua 
escolha, disposição e ambientação.

Outro ponto importante é conhecer as normas do museu 
e explicitá-las aos estudantes antes da visita. Dessa forma, será 
possível a prevenção de problemas relativos a comportamento, 
barulho, consumo de alimentos, uso de máquinas fotográficas, 
toque nos objetos e outras atitudes inadequadas que não sigam os 
procedimentos de conservação da integridade do patrimônio em 
exposição no museu.

Para além, no percurso da visita, no caso de o museu não oferecer 
uma visita monitorada, o professor dever elaborar previamente um 
roteiro. Deve-se ter claro os objetivos da aprendizagem e sobre o 
que se deseja chamar a atenção dos estudantes, além de possibilitar 
um espaço para que os estudantes expressem suas curiosidades, 
surpresas e descobertas. Após a visita, convém realizar uma avaliação 
da aprendizagem dos alunos, para se determinar se os objetivos da 
visita foram atingidos. Essa avaliação pode ser feita na forma de um 
diálogo sobre as impressões que eles tiveram ou por meio de uma 
produção escrita, como um relatório.

Pesquise mais

Conheça o projeto Conhecendo Museus, uma coleção de obras 
audiovisuais que apresenta um sumário de informações sobre os 
principais museus brasileiros. Mais informações e acesso aos vídeos 
podem ser encontrados no endereço a seguir.
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Outra possibilidade bastante instigante é a visita a um arquivo 
público, na qual seja possível o contato direto com fontes 
documentais escritas ou iconográficas. Muitos desses arquivos 
contam com setores de ação educativa que oferecem palestras, 
cursos, oficinas, especialmente desenvolvidos para atender 
demandas dos professores e estudantes.

Sem medo de errar

 Ao trabalhar com os eixos transversais da cidadania, valorização da 
diversidade cultural ou mesmo com determinados temas históricos, 
o professor de história poderá verificar a existência e viabilidade de 
uma visita a uma instituição de patrimônio histórico-cultural. Existindo 
essa possibilidade, algumas etapas do planejamento serão sempre 
necessárias:

1. Verifique com a coordenação pedagógica e com os demais 
colegas professores, quais as possíveis datas viáveis do calendário 
escolar para que os estudantes se ausentem das aulas.

2. Entre em contato com a instituição e verifique a disponibilidade 
para o agendamento da visita.

3. Verifique se a instituição trabalha com visitas monitoradas, qual o 
limite numérico dos grupos e se já existe um roteiro pré-estabelecido. 
Assegure-se sobre a pertinência desse roteiro, se ele atende aos 
objetivos de aprendizagem que você almeja. Caso não atenda, 
converse com a instituição sobre a possibilidade de customizar o 
roteiro. Se possível, visite a instituição e trate do roteiro pessoalmente. 
Uma visita prévia do professor é ainda mais recomendada no caso 
de a instituição não trabalhar com visitas monitoradas, pois, nessa 
condição, é o próprio professor que deverá planejar integralmente 
o roteiro.

4. Para planejar o roteiro: estabeleça o percurso no interior da 
instituição; defina quais itens do acervo são mais pertinentes para se 
dar ênfase e tempo de explanações e participação dos estudantes. 
Calcule o tempo da visita, considerando: os deslocamentos de ida 
e volta da escola e pausas para lanche ou almoço, no caso de visitas 

CONHECENDO Museus. Disponível em: <http://www.
conhecendomuseus.com.br/o-projeto/>. Acesso em: 21 abr. 2017.
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mais estendidas.

5. Elabore a carta de permissão a ser assinada pelos pais ou 
responsáveis legais e preveja o prazo para devolutiva.

6. Faça a cotação dos custos de transporte ou a possibilidade de 
requisição deste na prefeitura da cidade ou, ainda, se há caixa próprio 
da escola. Examine a condição socioeconômica dos estudantes para 
avaliar a possibilidade de os estudantes custearem a visita. Muitas 
instituições cobram ingressos de entrada, o que fará com que seja 
necessário prover também esse valor.

7. Antes da visita, contextualize a inserção desta no tema que se 
quer trabalhar e sua conexão com os objetivos de aprendizagem. 
Crie uma expectativa nos estudantes. Trate também das normas 
comportamentais no transporte e no interior da instituição.

8. Durante a visita, observe o desenvolvimento da aprendizagem, 
sua qualidade e realize mediações quando julgar necessário.

9. Após a visita, aplique uma avaliação da aprendizagem.

10. Realize a crítica e a autocrítica sobre a visita e seus resultados, 
para identificar pontos a serem aperfeiçoados em propostas futuras. 

Faça valer a pena

1. “As linguagens da cidade têm um caráter pedagógico: porque a 
materialidade e a subjetividade da cidade expressam as relações e os valores 
sociais, políticos, racistas, de classe, de exclusão ou inclusão, que estão 
presentes na sociedade. Então, esses símbolos, esse patrimônio, representam 
a experiência cotidiana do cidadão e, ao mesmo tempo, educam o olhar e a 
percepção do outro, o que é fundamental para a construção da identidade”.

(ARROYO, Michele Abreu. Educação Patrimonial ou a cidade como espaço 
educativo? Revista Outro Olhar – revista de Debates. Belo Horizonte, Ano 
IV, n. 4, p. 34, out. 2005).

Em conformidade com o excerto acima, indique qual das alternativas a 
seguir expressa a relevância do trabalho com educação patrimonial na 
educação formal?

a) Propicia uma quebra na rotina escolar, ao propor visitas às instituições de 
patrimônio histórico e cultural, sempre muito divertidas.

b) Permite uma ilustração dos temas constantes no currículo escolar, 
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conferindo mais materialidade ao tema proposto.  

c) Proporciona o conhecimento, por parte dos estudantes, sobre o 
patrimônio herdado e transmitido pelas gerações passadas.

d) Propicia o desenvolvimento das práticas de cidadania ampliada, uma vez 
que o patrimônio diz respeito às identidades culturais.

e) Proporciona o encontro entre entretenimento e educação, favorecendo 
o estímulo à curiosidade e à criatividade dos estudantes.

2. Feijoada completa

(Chico Buarque – 1977)

Mulher, você vai gostar:

Tô levando uns amigos pra conversar.

Eles vão com uma fome

Que nem me contem;

Eles vão com uma sede de anteontem.

Salta a cerveja estupidamente

Gelada pr'um batalhão

E vamos botar água no feijão.

Mulher, não vá se afobar;

Não tem que pôr a mesa, nem dá lugar.

Ponha os pratos no chão e o chão tá posto

E prepare as linguiças pro tiragosto.

Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão

E vamos botar água no feijão.

Mulher, você vai fritar

Um montão de torresmo pra acompanhar:

Arroz branco, farofa e a malagueta;

A laranja-bahia ou da seleta.

Joga o paio, carne seca,
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Toucinho no caldeirão

E vamos botar água no feijão.

Mulher, depois de salgar

Faça um bom refogado,

Que é pra engrossar.

Aproveite a gordura da frigideira

Pra melhor temperar a couve mineira.

Diz que tá dura, pendura

A fatura no nosso irmão

E vamos botar água no feijão.

(BUARQUE, Chico. Feijoada completa. In: Chico Buarque. São Paulo. Philips 
Records, 1977). 

Acerca da letra da música Feijoada completa, é correto afirmar que ela:

a) tem a intenção principal de denunciar a repressão do Regime Militar, 
vigente no Brasil entre 1964 e 1985.

b) tem a intenção de ensinar a receita da feijoada completa, incluindo todos 
os ingredientes indispensáveis, bem como o modo de preparo. 

c) faz alusão a um prato típico da culinária carioca, tombado como 
patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro.

d) faz alusão a um prato típico da culinária popular, tombado como 
patrimônio cultural imaterial brasileiro.

e) faz alusão a um prato típico da culinária popular, de origem indígena.

3.  A salvaguarda e promoção dos bens culturais em uma sociedade é 
uma responsabilidade social de todas as instituições. Essa responsabilidade 
social não exime o papel do Estado, que deve manter órgão especializado 
para realizar este trabalho.

No Brasil, qual dos órgãos a seguir é responsável pela proteção e promoção 
dos bens culturais?

a) Ibama.

b) Iphan.

c) Funai.

d) IBGE.

e) Incra.
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Seção 4.2

História na cidade

Na seção anterior, tratamos da quebra da rotina escolar, 
ensejando aguçar o olhar para as propostas metodológicas centradas 
em situações de ensino e aprendizagem com foco no patrimônio 
histórico-cultural. Naquela ocasião, adotamos o museu como 
exemplo, bem como mencionamos a possibilidade do trabalho 
pedagógico em arquivos públicos.

Nesta seção, abordaremos algumas propostas de situações de 
ensino e aprendizagem fora do ambiente escolar: no espaço da 
cidade, tomando o espaço urbano como suporte ou recurso didático.

Reflita sobre as seguintes questões: como explorar a cidade 
como objeto ou tema de estudo no ensino fundamental e médio, na 
disciplina de história? Que recortes poderão favorecer determinados 
objetivos de aprendizagem, condizentes com o campo do saber 
histórico escolar? Com quais metodologias historiográficas podemos 
dialogar para compor nossas estratégias de ensino? Como organizar 
um passeio na cidade sem que se reduza seu potencial a uma 
atividade meramente turística?

O objetivo desta seção será fornecer a você alguns conceitos e 
propostas metodológicas para explorar a história na cidade, de forma 
a auxiliá-lo no desenvolvimento de seu plano de ensino.

Não pode faltar

A complexidade da cidade é equiparável à própria complexidade 
da sociedade que nela habita. O espaço urbano é a materialização 
da síntese do engenho humano. Ele viabiliza, não sem graves 
contradições, o nosso modo de vida. Tomá-lo como objeto 
de estudo é um convite definitivo ao trabalho interdisciplinar e 
transdisciplinar. Diante de sua diversidade, tanto interna como 
externa, a cidade impõe um recorte para que se possa apropriar-
se dela enquanto suporte ou recurso didático – recorte que 
também se impõe quando a tomamos como objeto de pesquisas 
acadêmicas. 

Diálogo aberto 
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Aos professores de história apresenta-se de forma mais imediata 
o fato de a cidade ter uma história ou, se preferir, o fato de existir 
uma história da cidade, para, em seguida, chegarmos nos processos 
históricos que a têm como palco ou nas histórias que nela habitam. 
Palco, esse, dos acontecimentos cotidianos mais banais às mais 
turbulentas revoltas, espaço da arte e do crime, da tecnologia e da 
marginalização, da família e do anônimo, das paisagens e memórias, 
do trabalho e do lazer, das múltiplas faces que encontramos em 
suas dimensões geográfica, econômica, cultural e social.

Em princípio, para nos ajudar, temos o acervo de estudos 
historiográficos e de metodologia de ensino de história agrupados em 
torno da área da História Local. Foi a partir das propostas curriculares 
para atender aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 
esse debate se aprofundou. A perspectiva da História Local se faz 
tributária da historiografia francesa, mais pontualmente da chamada 
Nova História, que emerge com força nas décadas de 1980 e 
1990, conjuntamente com outros aportes teórico-metodológicos, 
tais como a história do cotidiano e dos costumes promovendo o 
desenvolvimento de metodologias sob rubricas específicas tais 
como: a História Local e Regional, a Micro-História e a História Oral, 
todas profundamente marcadas pela problematização das relações 
com a memória e identidades. No texto do PCN, a pertinência da 
História Local assim se justifica:

[...] o ensino e a aprendizagem de História estão 
voltados, inicialmente, para atividades em que os alunos 
possam compreender as semelhanças e as diferenças, 
as permanências e as transformações no modo de 
vida social, cultural e econômico de sua localidade, no 
presente e no passado, mediante a leitura de diferentes 
obras humanas. (BRASIL, 1997, p. 49)

A ambição do texto do PCN é comparável à do próprio 
movimento historiográfico que lhe inspira, flertando com uma noção 
de História Total – momento em que se reconhece que tudo tem 
história. Para Jacques Le Goff, ao historiador caberia a dedicação 
a novos problemas, novas abordagens e novos objetos (LE GOFF, 
2005). O impacto desse movimento historiográfico francês esteve 
sujeito a polêmicas: muitos críticos apontaram para os perigos de 
se multiplicarem indefinidamente os temas, problemas e objetos 
historiográficos, tendo em vista que certa unidade e visão de conjunto 
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ou síntese se perderiam diante de tamanha fragmentação. Não 
sendo aqui o local adequado para aprofundarmos essas questões, 
basta-nos apontar para as potencialidades dessa renovação 
historiográfica para o campo do ensino e aprendizagem de história 
no ensino fundamental e médio.

Ora, se estamos tratando de uma Nova História, imediatamente 
implicamos um novo currículo de história. 

Talvez estejamos tocando em um dos problemas mais urgentes 
no que tange ao currículo de história, o qual é a dificuldade 
e a lentidão com que se desconstrói no espaço escolar as 
concepções mais tradicionais do ensino de história. Uma das 
grandes características dessa concepção tradicional é seu enfoque 
pretensamente totalizante, entendido como uma História Geral, 
herdeira das noções de História da Civilização dos séculos XVIII 
e XIX, que quase sempre reproduz vieses eurocêntricos; ou seu 
enquadramento numa História Nacional, em nosso caso, a História 
do Brasil. O recorte nacional nos apresenta à formação do espaço 
geográfico e da população do Estado-Nação, com forte propensão 
à composição de uma história oficial. A proposta da História Local 
e Regional vem justamente interferir nesse quadro, chamando 
a atenção para os níveis intermediários e menores, nos quais o 
historiador, o professor de história e os estudantes desceriam mais 
suas “lupas históricas”. Como afirma Neves:

O estudo do regional, ao focalizar o peculiar, 
redimensionaria a análise do nacional, que ressalta as 
identidades e semelhanças, enquanto o conhecimento 
do regional e do local insistirá na diferença e diversidade, 
focalizando o indivíduo no seu meio sócio-cultural, 
político e geo-ambiental, na interação com os grupos 
sociais em todas as extensões, alcançando vencidos e 
vencedores, dominados, conectando o individual com o 
social. (NEVES, 2002, p. 89)

Quando adentramos esses territórios da História Local ou 
Regional, deparamo-nos com um universo de escritos, narrativas e 
visões cristalizadas pelos chamados memorialistas. São estudiosos, 
professores e literatos que, em algum momento de sua trajetória, 
decidiram se dedicar ao prazeroso trabalho de narrar histórias e 
memórias, registrar fatos e curiosidades, coletar e colecionar fotos 
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e documentos históricos de sua localidade, sem a pretensão do 
profissionalismo e dos métodos do historiador. De toda forma, 
em muitos casos, os memorialistas pavimentaram uma memória 
local muito antes de que a própria historiografia estivesse 
institucionalizada nas universidades e capaz de cobrir vastos 
territórios de forma gradiente. Tais fatos nos permitem afirmar 
que devemos aos memorialistas uma infinidade de fontes, sendo 
suas próprias produções consideradas fontes ricas em dados 
empíricos, os quais devem se submeter aos instrumentos de crítica 
documental dos historiadores.

Dessa forma, ao fazermos a primeira aproximação com a 
história da cidade, vamos nos deparar, provavelmente, com esse 
tipo de material, que é bastante instigante. Para isso, devemos: 
conhecer o acervo da biblioteca e do arquivo público local, as obras 
que fazem alusão à história da cidade, conhecer seus tributários, 
as concepções de história explícitas e implícitas em seus textos 
e narrativas; preceder à crítica da composição, muitas vezes, de 
um discurso oficial sobre a fundação da cidade; realizar a crítica 
da autoria, pesquisar sua biografia e bibliografia, sua origem social 
e levantar hipóteses sobre suas afinidades ideológicas. Quando a 
cidade conta com um museu municipal, deve-se analisar a narrativa 
da cidade que ali se encontra, as imagens símbolos, a bandeira, o 
hino, o brasão, as fotografias das paisagens da cidade dos séculos 
ou décadas passadas, a memória transformada em patrimônio.

 A história das famílias fundadoras, a diversidade étnica ou 
socioeconômica dos bairros, os movimentos migratórios, a raízes 
rurais, industriais ou portuárias da cidade – em suma, há um vasto 
repertório bibliográfico e museológico que sedimenta camadas 
de memória local, permitindo a aproximação dos estudantes ao 
contexto histórico imediato em que vivem. São possíveis diversas 
atividades que visem a apropriação crítica desse repertório na 
perspectiva da História Local e Regional.

 A pesquisa escolar, a visita aos museus, os passeios aos locais 
históricos, a análise de imagens, a pesquisa em jornais municipais 
de época; todas essas atividades, se compostas por uma estratégia 
adequada, poderão ser bastante proveitosas. Ressalvamos, 
contudo, o perigo de se reproduzir em escala local as mesmas 
características da uma história tradicional em escala nacional. 
Para se evitar isso, o professor deve estar atento: a ênfase apenas 
em uma história de cunho político-administrativo, a criação de 
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“personalidades ilustres” dos locais e, sobretudo, a composição 
de uma narrativa justificadora dos processos de dominação social 
são procedimentos que denunciam seu caráter tradicional. Ao 
ensejarmos caminhar mais a fundo na História Local ou Regional, 
outras propostas poderão ser pertinentes. Como alerta Barros:

Quando um historiador se propõe a trabalhar dentro do 
âmbito da História Regional, ele se mostra interessado 
em estudar diretamente uma região específica. O 
espaço regional, é importante destacar, não estará 
necessariamente associado a um recorte administrativo 
ou geográfico, podendo se referir a um recorte 
antropológico (...). Mas, de qualquer modo, o interesse 
central do historiador regional é estudar especificamente 
este espaço, ou as relações sociais que se estabelecem 
dentro deste espaço, mesmo que eventualmente 
pretenda compará-lo com outros espaços similares 
ou examinar, em algum momento de sua pesquisa, a 
inserção do espaço regional em um universo maior [...]. 
(BARROS, 2004, p. 153. Grifo nosso)

Quando Barros alude a um recorte antropológico, a História 
Local ou Regional se aproxima das propostas historiográficas que 
surgiram do profícuo encontro e diálogo dos historiadores com 
os antropólogos. A aproximação entre história e antropologia 
ou entre história e ciências sociais, de modo geral, possibilitou à 
historiografia caminhar na direção do desejo dos Annales, ou seja, 
da construção de uma história que abarcasse outras dimensões do 
processo histórico, tais como as relações sociais e a diversidade 
cultural, além da economia ou política.

Outros olhares para a história na cidade permitirão que a 
identifiquemos como uma prática de Micro-História. Ora, se 
há história na cidade, há nas escolas, portanto, uma história do 
microespaço de uma instituição escolar, de forma que seja possível 
estudar as relações interpessoais entre estudantes, professores, 
professores e estudantes, professores e corpo administrativo, 
corpo administrativo e estudantes. Por que não elaborarmos um 
projeto de construção de uma história da escola?

A partir do século XIX ocorre a multiplicação da prática 
da manutenção caseira de arquivos privados, compostos 
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por fotografias, cartas ou diários, que nos permitem alcançar 
aspectos da história da família. A própria biografia, tomada no 
quadro da reflexão historiográfica, tem a Micro-História como 
uma de suas referências teórico-metodológicas. Nas palavras de 
Giovanni Levi, “para a micro-história, a redução da escala é um 
procedimento analítico, que pode ser aplicado em qualquer lugar, 
independentemente das dimensões do objeto analisado” (1992, p. 
137). Diferentemente da História Local, que trabalha com a escala 
espacial, a Micro-História trabalha com a escala de análise, da 
circunscrição do tema em sua dimensão microscópica.

Assimile

A abordagem da micro-história dedica-se ao problema de como 
obtemos acesso ao conhecimento do passado, através de vários indícios, 
sinais e sintomas. Esse é um procedimento que toma o particular como 
seu ponto de partida (um particular que com frequência é altamente 
específico e individual, e seria impossível descrever como um caso 
típico) e prossegue, identificando seu significado à luz de seu próprio 
contexto específico (LEVI, 1992, p. 154).

Imagine se tomarmos como objetivo de aprendizagem um dos 
objetivos gerais da disciplina de história no ensino fundamental, 
extraído do PCN (BRASIL, 1998, p. 43): “valorizar o patrimônio 
sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando critérios 
éticos”. Uma abordagem da Micro-História poderia tomar a cidade 
como evidência histórica do bairrismo, por exemplo; ou, ainda, 
uma atividade na qual os estudantes buscariam compreender os 
significados das rivalidades entre bairros da cidade. Ou ainda, se 
tomarmos outro objetivo geral do mesmo documento:

conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, 
em diversos tempos e espaços, em suas manifestações 
culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 
semelhanças e diferenças entre eles, continuidades 
e descontinuidades, conflitos e contradições sociais 
(BRASIL, loc. cit.).

Um passeio pedagógico em uma festa típica de determinado 
bairro, seja de cunho religioso ou não, poderia atender ao 
contato dos estudantes com esse patrimônio da cultura local. As 
possibilidades são tão amplas quanto a amplitude do mencionado 



U4 - Ensino de história e sociedade170

objetivo de aprendizagem. Em suma, o que se quer é aproximar o 
currículo escolar da materialidade que o circunda.

Não sem razão, dentro do universo da História Local e Regional, 
bem como da Micro-História, a metodologia da História Oral poderá 
ensejar interessantes propostas de pesquisa por meio da coleta, 
do registro e da análise de depoimentos. Alguns exemplos dessas 
propostas são: a construção da história da família dos próprios 
estudantes e a composição da árvore genealógica familiar, por meio 
do uso dos álbuns de retratos de família e de vídeos caseiros como 
fontes. As entrevistas com pais e avós permitiriam fazer emergir as 
relações da história da família dos estudantes com o contexto mais 
amplo dos processos históricos locais, regionais e globais.

Em cidades de médio e grande porte, propostas de passeios com 
foco na análise dos monumentos históricos, obeliscos, bustos, 
esculturas, edifícios tombados e sua arquitetura são abordagens já 
bastante consolidadas nas práticas do ensino de história e permitem 
problematizar as narrativas e marcos históricos do desenvolvimento 
da cidade, bem como as políticas públicas de patrimônio. Os estudos 
dos nomes das ruas e bairros podem aludir a uma história das 
famílias de elite e aos fundamentos de uma memória oficial oriunda 
das iniciativas do poder público municipal. Outra proposta muito 
sedutora são os passeios nos cemitérios, a análise da arte tumular, 
a observação e estudo da reprodução das hierarquias sociais e a 
leitura das representações da vida e da morte inscritas no cemitério.

Assimile

O espaço urbano se presta a uma infinidade de leituras propícias à reflexão 
histórica. Todos os discursos e saberes sobre a cidade denunciam seu 
caráter arbitrário, distante de qualquer ideia de neutralidade técnica do 
urbanismo.

O exame das políticas públicas de urbanização ou a ausência 
delas, a medicina sanitária, as reformas urbanas, implicando a 
engenharia e a arquitetura, são tópicos profícuos para se revelar 
as estreitas relações entre o espaço urbano e a política para se 
captar a ação ou subalternização de grupos sociais. O exame 
dos problemas urbanos, tais como violência e criminalidade, 
marginalização, pobreza e as questões ambientais nos levam 
ao âmago das contradições sociais, que muitas vezes se fazem 
presentes também na escola, e abrem poderosas janelas para 
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o desenvolvimento de competências e habilidades atreladas à 
cidadania. 

Projetos pedagógicos mais arrojados, interdisciplinares, podem 
tomar como objetivo de aprendizagem o processo de construção 
de uma intervenção em determinado problema urbano. Isso 
nos permitiria concretizar o que há de mais ambicioso em uma 
perspectiva crítica de educação, ou seja, pensar a educação como 
uma ação transformadora da dinâmica social. Uma experiência 
completa de cidadania, em que os estudantes possam reconhecer 
na prática sua condição de sujeitos históricos, transformadores da 
paisagem da cidade. 

Reflita

A escola é inserida no enredo das contradições urbanas, ainda mais 
aquelas situadas nos bairros da periferia. Teria a escola possibilidades 
de interferir na materialidade imediata dos problemas urbanos e das 
relações sociais que a enredam?
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Como foi possível observar, a diversidade de possibilidades 
pedagógicas de tomar o espaço urbano como recurso ou suporte 
de ensino e aprendizagem faz-se promissora ao aproximar os 
estudantes de seu contexto imediato. Ao professor, cabe o 
planejamento e a mediação adequados para uma situação de 
aprendizagem que poderá ocorrer fora do ambiente escolar, 
no espaço urbano. Não se nega a validade de uma espécie de 
turismo pedagógico, mas se insiste que propostas que objetivem a 
compreensão e possíveis intervenções no espaço urbano podem 
ser mais que algo contemplativo de uma memória tatuada na 
paisagem urbana. Aguçar a sensibilidade às contradições sociais e 
suas possíveis resoluções, tendo a participação cidadã da escola, 
dos professores e estudantes seria cumprir mais completamente a 
sua função social.

Há ainda que se tratar do fato de que muitos temas dos 
currículos escolares podem ser melhor elucidados na paisagem 
urbana. Temas como a própria industrialização e urbanização; 
a relação entre o perfil econômico e industrial das cidades e a 
formação dos bairros operários; a memória e as reminiscências 
da cultura rural nos bairros que se formaram como fruto de 
processo de êxodo rural; são alguns exemplos. Quando se tratam 
de temas como a organização científica do trabalho, descrita pelos 
conceitos de fordismo e taylorismo, não seria pertinente uma visita 
a uma grande indústria da cidade? 

Exemplificando

Um passeio em uma planta fabril de grande porte poderá elucidar, de 
forma bastante visual, a organização da produção em série, o controle 
do tempo de produção, a presença do maquinário e as relações entre 
o maquinário e o trabalhador. Uma proposta de projeto interdisciplinar, 
em conjunto com os professores de física e química, facilmente 
encontrariam conteúdos curriculares em uma grande indústria do ramo 
alimentício, por exemplo.

Se buscarmos uma síntese, a história na cidade é um convite a 
transpor os muros da escola e abordar o currículo vivo, palpável e 
tangível por meio de situações de aprendizagem que consigam aguçar 
o olhar dos estudantes para a diversidade de leituras da paisagem 
urbana e a possibilidade de se reconhecer como participante do 
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Pesquise mais

Aprofunde seus conhecimentos sobre o campo da História das Cidades 
e sua interdisciplinaridade. Recomendamos a leitura integral da obra:

OLIVEIRA, L.L. (Org.). Cidades: história e desafios. Rio de Janeiro: Ed. 
FGV, 2002. Disponível em: <http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/
arq/1264.pdf>. Acesso em: 22 abr. de 2017.

Dessa maneira, entende-se que, no curso dessa dinâmica, 
os conhecimentos históricos da localidade devem estar 
relacionados, de forma que eles tornam possíveis certas 
pesquisas em função de conjunturas e problemáticas que 
dizem respeito às relações sociais que se quer conhecer. 
Nesse sentido, a História Local é entendida aqui como 
uma modalidade de estudos históricos que, ao operar em 
diferentes escalas de análises, contribui para a construção 
de processos interpretativos sobre as diferentes formas 
de como os atores sociais se constituem historicamente. 
Ou seja, interessa-se pelos modos de viver, coletivos e 
individuais, dos sujeitos e grupos sociais situados em espaços 
que são coletivamente construídos e representados, na 
contemporaneidade, pelo poder político e econômico, sob 
a forma estrutura de “bairros” e “cidades”.

Além da memória local, propostas de trabalho como o espaço 
urbano inspirado na sociologia e antropologia urbana, nos 
permitirão abordar as questões da identidade individual e coletiva. 
O exame de manifestações culturais, artísticas e musicais, tais 
como o graffite, o rap, funk ou hip-hop, apresentam o potencial 
de apreender e examinar a relação dialética entre o local e o 
global, a mediação dos grandes meios de comunicação e da 
indústria cultural, a apropriação e transformação dos repertórios 
culturais no processo de construção das estratégias identitárias 
nas sociedades contemporâneas. As chamadas tribos urbanas 
são objetos de estudo privilegiados para se aproximar da relação 
entre o indivíduo e o coletivo, justamente em um período etário 
em que os jovens costumam manifestar fortemente os conflitos 
simbólicos e comportamentais advindos desse processo.

processo histórico que o construiu e o reconstrói a todo momento. 
Nas palavras de Toledo (2010, p. 751):
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Sem medo de errar

Apresentamos agora uma proposta que, se realizada com 
sucesso, proporcionaria o atingimento de múltiplos objetivos de 
aprendizagem de habilidades e competências, tendo a cidade 
como recurso ou suporte de aprendizagem no contexto imediato 
dos estudantes.

Joaquim, professor de história do 3° ano do Ensino Médio, ao 
tratar do tema da violência urbana, observou que um dos aspectos da 
violência consistia na relação com a criminalidade. Por ser a escola 
situada em bairro periférico da cidade, os estudantes mantinham 
contato bastante próximo com grupos sociais em condições de 
vida precária. O professor identificou que o tráfico de drogas era 
uma realidade muito próxima dos estudantes e, por consequência, 
da própria escola. Resolveu então instigar a turma e examinar o 
problema de forma mais íntima. Colocou aos estudantes uma 
situação-problema na qual diferentes pesquisas e conhecimentos 
seriam requeridos para encontrar uma possível solução, ao longo 
de uma sequência didática que mobilizaria diversas competências e 
habilidades de pesquisa, seleção e análise de dados e informações, 
comunicação oral e escrita dos resultados. A questão posta foi a 
seguinte: quais condições estruturais favoreceram o estabelecimento 
do tráfico de drogas no bairro e na escola? Para buscar uma resposta 
a essa questão, o professor desenvolveu uma proposta de pesquisa 
organizada em quatro etapas, listadas a seguir.

Etapa 1 (uma aula): apresentação do tema a ser trabalhado, 
buscando sensibilizar os estudantes para a gravidade das questões 
a serem analisadas. O professor dividiu a turma em seis grupos e 
apresentou os subtemas (listados logo após a Etapa 2) que seriam 
pesquisados por cada um.

Etapa 2 (duas a três aulas): levantamento de dados e informações 
por cada um dos grupos, de acordo com o seu subtema, conforme 
listado a seguir.

1. História do bairro: contexto de formação e ocupação do 
bairro, dados de evolução populacional, análise dos indicadores 
socioeconômicos. Para esse grupo, o professor de história articulou 
com o professor de Geografia e Sociologia o acompanhamento e 
orientações a respeito do tratamento de dados estatísticos presentes 
no último Censo do IBGE. Reservou o laboratório de informática 



U4 - Ensino de história e sociedade 175

para consultas a esses dados nos bancos dos órgãos públicos, 
disponíveis na internet.

2. História do bairro e sua memória: coleta de depoimentos 
de moradores antigos do bairro, utilizando técnicas de entrevista 
de História Oral, com o objetivo de identificar a percepção dos 
moradores com relação às transformações na história recente. 
Joaquim auxiliou essa atividade com a elaboração prévia de um 
roteiro e um calendário de entrevistas. Orientou também os 
estudantes que os vizinhos, pais ou avós seriam as pessoas mais 
indicadas a serem entrevistadas.

3. Catalogação dos equipamentos urbanos presentes no 
bairro, seu estado de conservação e contexto de apropriação da 
comunidade local: os estudantes poderiam realizar essa catalogação 
em postos de saúde, escolas e/ou espaços de lazer, tais como 
praças e parques públicos, e sistema de transporte.

4. Exame das oportunidades de formação profissional e trabalho: 
uma forma de fazê-lo, seria pesquisando sobre a presença de 
comércio, indústria e cursos técnico-profissionalizantes no bairro e 
adjacências.

5. Levantamento e análise dos índices de violência e criminalidade: 
realizar coleta de dados na Segurança Pública (o professor reservou 
um laboratório para consulta a bancos de dados na internet) bem 
como a coleta de relatos dos próprios estudantes sobre possíveis 
envolvimentos com contextos de criminalidade. Por se tratar de 
procedimento delicado, Joaquim orientou os estudantes a lidar 
com os casos mantendo o anonimato dos envolvidos.

6. Exame do policiamento ostensivo no bairro: observar a 
presença de delegacias, postos e viaturas policiais, a relação entre 
a polícia e a comunidade. Realizar uma crítica a respeito das formas 
de abordagem policial e verificar se há a presença da polícia nas 
proximidades da escola.

Etapa 3 (duas aulas):  cada grupo deveria apresentar os resultados 
de sua pesquisa, com a mediação do professor para uma análise 
prévia das hipóteses iniciais de compreensão e síntese dos dados e 
informações. Essa apresentação poderá servir como um instrumento 
de avaliação parcial da sequência didática.

Etapa 4 (duas aulas): exame mais detido dos dados e informações, 
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lapidação conceitual das estruturas e debate das implicações 
socioeconômicas; identificação dos impactos preponderantes na 
violência e criminalidade local; registro escrito por cada grupo das 
hipóteses de possibilidades de iniciativas de intervenção da escola na 
comunidade e no poder público, com vistas a minorar a violência e a 
criminalidade. Esse registro escrito poderá servir como instrumento 
de avaliação final da sequência didática. Testar as hipóteses na 
prática seria o sucesso completo da iniciativa.  

Faça valer a pena

1. "Uma simples esquina, diariamente percorrida pelo aluno para 
chegar à escola, pode abrigar cem anos ou mais de história, através de 
prédios representativos de ciclos econômicos já encerrados, de estilos 
arquitetônicos já em desuso, de fatos históricos insuspeitados ocorridos 
atrás das paredes tão próximas, de formas de morar já muito alteradas." 
(XAVIER, 2010. p. 260)
Considerando o excerto lido, é correto afirmar que o autor intenciona 
destacar: 
a) que a experiência cotidiana dos estudantes de casa até a escola pode ser 
tema de aula.
b) as possibilidades interdisciplinares de uma história da nação.
c) as possibilidades de leitura interdisciplinar do espaço urbano em sua 
historicidade.
d) que o estudante aprende história simplesmente por caminhar até a 
escola.
e) que tudo tem história, bastando caminhar pela cidade para perceber.

2. "[...] esses projetos podem ser direcionados para a conquista da 
autoestima de grupos sociais que foram marginalizados ao longo do 
processo histórico da sociedade, como negros, índios, trabalhadores, 
mulheres, entre outros, através de mecanismos de divulgação de sua 
história e visão de mundo." (VARGAS, 2010. p. 283)
Considerando o excerto lido, identifique a alternativa que apresenta um 
projeto pedagógico com potencial de atender ao objetivo apresentado no 
texto.
a) A elaboração de um painel, com a reprodução de imagens do cotidiano 
da escravidão na América Portuguesa.
b) A organização de uma linha cronológica das iniciativas que antecederam 
a Lei Áurea, que deu aos escravos a liberdade. 
c) A coleta de memórias, por meio de entrevistas sobre as histórias de vida 
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de indivíduos representativos das minorias sociais.
d) A organização de festas comemorativas do Dia do Índio e do Dia da 
Consciência Negra na escola.
e) A organização de uma aula que enfatizasse a marginalização sofrida 
pelas minorias sociais. 

3. Considerando as relações entre História Local e Micro-História, julgue 
as sentenças a seguir:
I. A História Local pode ser uma variação de Micro-História, quando o 
espaço recortado é bastante pequeno.
II. Enquanto a delimitação da História Local se refere ao espaço geográfico, 
a Micro-História delimita problemas em escala micro, por meio do estudo 
de caso particular ou individual.
III.  Tanto a História Local quanto a Micro-História podem ser abordagens 
pertinentes para o estudo da história da cidade e na cidade.

Está CORRETO o que se afirma em: 
a) apenas I. 
b) apenas I e II.
c) apenas II.
d) apenas I e III.
e) apenas II e III.
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Seção 4.3

História e movimentos sociais

 É lugar comum a afirmação de que nas novas gerações residem 
as apostas de mudanças de uma sociedade. É comum também a 
visão instrumental da educação como catalizadora de transformação 
social no plano individual e coletivo. Sobre a disciplina história recaem 
de forma central as expectativas do desenvolvimento do senso crítico 
e a formação de uma disposição transformadora, na perspectiva da 
concretização do ideal de cidadania. Nada mais íntimo ao ensino e à 
pesquisa de história do que certa militância pela construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, implicado todo um instrumental 
teórico e metodológico desenvolvido ao longo da Modernidade 
por livres pensadores, movimentos sociais e pelas vertentes de 
pensamento acadêmico politicamente orientadas à esquerda. 
Referimo-nos às correntes anarquistas e marxistas. Não podemos 
também excluir a tradição do pensamento liberal.

Pensar a historicidade comporta refletir sobre o passado e o 
presente, mas também sobre o futuro. Muitos autores, na virada 
do século XX para o XXI, referiram-se ao fato de que nosso tempo 
enfrenta uma espécie de crise das utopias, uma crise em nossa 
visão de futuro, como se estivéssemos sem bússola vagando em 
vasto oceano, sem direção determinada, sem saber onde queremos 
aportar. A chamada crise das utopias favorece um “espírito” resignado, 
conformado com o mundo tal qual ele se apresenta. Consolida uma 
visão que supõe, implicitamente, que a humanidade já atingira o ápice 
de sua evolução histórica e o capitalismo seria a forma acabada e 
triunfante de sociedade, a qual devemos aceitar inexoravelmente.

 As dimensões propriamente filosóficas e políticas da história e de 
seu ensino foram fortemente impactadas por essa crise das utopias. 
Talvez hoje, mais do que antes, o questionamento sobre a “utilidade” 
da disciplina história esteja muito além de uma ingenuidade estudantil 
e coloque-se como um grande desafio. Como professores de 
história, de que forma podemos dar sentido e justificar a pertinência 
para o envolvimento dos estudantes no aprendizado da disciplina 
que ministramos? Que abordagens poderão ser mais instigantes 

Diálogo aberto 
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e promissoras, mais próximas do contexto social dos próprios 
estudantes? Nesta última seção, buscaremos fornecer elementos 
para ajudá-lo a construir algumas respostas a essas questões. Como 
você poderá abordar o tema da cidadania, tão íntima à problemática 
dos movimentos sociais, de forma a atingir os objetivos propostos 
da aprendizagem dos estudantes? Caminharemos na direção de 
fornecer algumas perspectivas metodológicas. Ao final da seção, 
apresentaremos um exemplo de como uma professora fictícia do 
ensino médio, planejou uma sequência didática para atender a essas 
demandas.

Quando tratamos do tema da relevância da pesquisa e do 
ensino de história, enfatiza-se que um de seus objetivos mais 
prementes é, justamente, trazer à tona a consciência de que somos 
sujeitos históricos. À parte de qualquer cosmogonia religiosa que 
relativize a responsabilidade humana pelo seu próprio destino, 
somos protagonistas de nossa própria história. Ao assumir essa 
responsabilidade, há duas dimensões a serem consideradas: a 
individual e a coletiva. No processo de passagem da dimensão 
individual para a coletiva, sob a ótica da transformação social, reside 
o epicentro do problema da mobilização social com finalidades 
propriamente políticas. Como mobilizar e organizar uma coletividade 
para que se criem iniciativas de transformação social? Antes disso, 
como se evidencia a necessidade de que isso ocorra? São questões 
amplas e profundas que merecem um exame de grande magnitude 
de todos os campos do saber das ciências sociais e da filosofia. Para 
os nossos objetivos, ao finalizar essa unidade, bastará apontar para os 
caminhos de sintonia entre historiografia e ensino de história, no que 
tange aos movimentos sociais.

Uma primeira questão que devemos abordar é justamente a crítica 
à historiografia tradicional, que foi produzida no bojo dos próprios 
movimentos operários europeus, em gestação nos séculos XVIII e, 
sobretudo, no XIX, propiciando o advento e desenvolvimento do 
pensamento anarquista e socialista, da obra marxiana e as vertentes 
do marxismo, e, mais tarde, na década de 1930, da chamada Escola 
dos Annales na França. Tais movimentos sociais e acadêmicos 
produziram formas de romper com elementos muito característicos 
da historiografia positivista e ensejaram novas visões do processo 
histórico. O marxismo, tendo como base o materialismo histórico-
dialético, rompia com uma visão de história que privilegiava o 

Não pode faltar
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estabelecimento de relações causais simplistas, na qual mudanças 
históricas eram entendidas como resultado de ações de grandes 
indivíduos ou personagens históricas. Tanto o marxismo quanto 
os Annales evidenciavam não mais a ideia de um sujeito histórico 
individual, mas sim uma noção mais adequada de sujeito histórico 
coletivo. Para além, problematizaram as formas de compreender a 
interação desses sujeitos coletivos com o contexto histórico mais 
amplo e suas possibilidades de ação, ou seja, a relação entre o sujeito 
e as estruturas econômicas e sociais, as determinações e as condições 
de possibilidade para sua ação.

Geração após geração, o movimento dos Annales consolidou 
o reconhecimento por parte dos historiadores da necessidade do 
profícuo diálogo com as demais ciências sociais, o que trouxe para 
o campo da historiografia todos os problemas teóricos de uma 
teoria da ação coletiva, ambicionada por economistas, filósofos, 
sociólogos, psicólogos, antropólogos e cientistas políticos. Duas 
clivagens fundamentais estruturam o debate teórico sobre a 
ação coletiva, dividindo as correntes racionalistas e irracionalistas, 
objetivistas e subjetivistas. As críticas recíprocas entre as correntes em 
disputa fizeram florescer toda sorte de acusações de mecanicismos, 
reducionismos e determinismos a priori. Em suma, os problemas 
teóricos atinentes aos movimentos sociais produziram um profundo 
debate ainda inconcluso, que se faz e refaz ao passo da própria 
marcha histórica.

Pesquise mais

Para um aprofundamento sobre o debate da teoria da ação, indicamos:

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 6. ed. São 
Paulo: Papiros, 2005.

No campo marxista, a noção de classes sociais e de luta 
de classes como motor da história forneceu um instrumental 
básico para se erigir o estudo de um movimento social clássico: 
o movimento operário, que toma como amálgama identitário 
primordial a posição que o sujeito ocupa na estrutura produtiva: 
sua classe. A determinação da orientação da ação coletiva está 
dada pela base econômica da sociedade capitalista, que opõe 
os interesses de proprietários e não proprietários, configurando 
uma relação de exploração. O móvel de mobilização seria a 
injustiça social da qual é vítima a classe operária, que deveria, 
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então, ao tomar consciência desse quadro, organizar-se para se 
libertar da exploração, fomentando uma transformação social 
radical, revolucionária, que resultaria na construção de outro tipo 
de sociedade, sem os pressupostos do capitalismo, entre eles, 
a propriedade privada dos meios de produção. O impacto do 
marxismo no ensino de história brasileiro é percebido fortemente a 
partir da década de 1970. Conforme salientou Mathias (2011, p. 46):

Presente nas abordagens dos textos produzidos 
em âmbito acadêmico desde a década de 1950 – 
principalmente no que respeita às esferas da história 
econômica, da história social e da história política –, o 
marxismo pode ser detectado no ensino de história em 
diferentes níveis desde fins da década de 1970, sendo 
que sua influência é percebida ainda hoje. Orientados 
consoante os modos de produção e as lutas de classes, 
os indivíduos eram situados de acordo com seus lugares 
não necessariamente na sociedade, mas no desenrolar 
do processo produtivo – burguesia ou proletariado, 
grosso modo. Com a maior incidência de historiadores 
como Edward Palmer Thompson, Christopher Hill, Eric 
Hobsbawm, dentre outros, o olhar foi paulatinamente 
desviado para a importância dos movimentos sociais no 
interior da história.

Para além do marxismo, a problematização da dimensão coletiva 
da ação social vai forjar outras noções alternativas à de classe, tais 
como estratos, camadas e grupos sociais, tomando o sociólogo 
alemão Max Weber como uma referência importante. No Brasil, 
nas décadas de 1980 e 1990, quando da formulação dos atuais 
parâmetros curriculares para o ensino de história, no contexto 
da redemocratização, além do marxismo, a influência da 3ª 
Geração dos Annales faz-se presente na academia, nas referências 
pedagógicas para o ensino de história e também na produção de 
livros didáticos. Dessa forma, a temática dos movimentos sociais 
passa a mobilizar outros conceitos e objetos de estudo para dar 
conta inclusive do impacto dos chamados “novos movimentos 
sociais” – exemplo disso são as obras dos autores mencionados 
anteriormente, representativos da historiografia social inglesa.

O ensino de história passará, então, a abordar a história do 
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cotidiano, dos costumes, da tradição e a cultura da classe operária, 
o que significa abandonar uma noção a priori de classe social 
como algo pronto na sociedade e passar a entender o fazer-se, 
a formação da classe como processo. Via historiografia francesa, 
as noções de memória, identidade e multiculturalismo, tratados 
por nós em seções anteriores, ofereceram outros olhares que 
possibilitam pensar outras bases explicativas para a formação de 
grupos e movimentos sociais, para além da posição dos indivíduos 
na estrutura produtiva, a exemplo das identidades sexuais, 
geracional, de gênero e de raça.

Na década de 1960, diante dos abalos de grandes manifestações 
estudantis – tendo o chamado “Maio de 1968” na França como 
emblemático – faziam-se fortes questionamentos sobre o primado 
da identidade de classe, no sentido marxista, na organização dos 
movimentos sociais, bem como questionava-se o protagonismo 
operário no processo revolucionário. Era o momento em que os 
movimentos de contracultura, apontavam para a potencialidade da 
juventude e sua rebeldia e o rompimento com o caráter autoritário 
das instituições sociais: família, escola, universidade, igreja, 
sexualidade e consumo. Filósofos como Herbert Marcuse e Michel 
Foucault tiveram grande projeção acadêmica nesse contexto.

Michel Foucault teve forte impacto em diversos campos das 
ciências sociais, para além da filosofia, mais fortemente a partir de 
sua reflexão sobre a microfísica do poder, demonstrando que a 
percepção do Estado, até então assumindo o lugar privilegiado do 
poder e para onde convergiam as pressões dos movimentos sociais, 
deixava escapar uma infinidade de mecanismos e dispositivos 
disciplinares pelos quais o poder se operacionalizava no cotidiano 
das instituições sociais. A obra foucaultiana forneceu combustível 
para novas formas organizativas dos movimentos sociais e para 
críticas às instâncias de representação política nas democracias 
contemporâneas, tais como o partido político e os sindicatos.

Pesquise mais

Para um aprofundamento sobre a noção de microfísica do poder em 
Michel Foucault, ler:

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 11. ed., Rio de Janeiro: 
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Graal, 1997.

As décadas de 1960 e 1970 também ficaram marcadas pelo forte 
questionamento ao racionalismo iluminista e todo o edifício das 
ciências humanas, forjadas sobre essa base, foi abalado. A noção 
de sujeito era fortemente criticada por reflexões teóricas ditas pós-
modernas e pós-estruturalistas. Inspirados na linguística, muitos 
autores pós-estruturalistas tinham foco na dimensão propriamente 
simbólica, discursiva das identidades que circulavam na sociedade. 
Eles trouxeram o questionamento dos limites do entendimento 
de uma subjetividade racional no plano individual e apontaram a 
necessidade dos movimentos sociais abrirem trincheiras também 
no campo simbólico, para além do campo material. 

Pesquise mais

Para um aprofundamento sobre a teorização das dimensões simbólicas 
do poder, indicamos:

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1998.

A história tradicional, propensa a compor uma narrativa 
identificada com as classes dominantes, submetida a uma 
perspectiva crítica, evidenciava a necessidade da pesquisa e 
ensino de história compor uma contra narrativa, responsável por 
romper o silenciamento sofrido pelos grupos sociais subalternos, 
uma visão que revelasse uma história “vista de baixo” – expressão 
que devemos à historiografia social inglesa. Uma história que 
considerasse as pessoas comuns, em seus afazeres comuns, 
homens e mulheres anônimas do campo e da cidade. Não mais 
uma “história dos vencedores” e sim uma “história dos vencidos”. 
Fortalecia-se, portanto, a relevância do exame crítico das versões 
históricas cristalizadas na historiografia, superando a inocência 
de um conhecimento histórico científico identificado com uma 
verdade unívoca. Toda a profusão dos debates acadêmicos vai 
consolidando uma noção de que os “vencidos” não se identificam 
somente por sua condição de classe, mas em dimensões plurais 
da cultura e das relações sociais, abrindo o leque de análise e 
forçando novas problematizações sobre os movimentos sociais.

Alan Touraine (1977), sociólogo francês, buscou oferecer 
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definições bastante operacionais para se pensar os movimentos 
sociais. Em sua proposta, podemos definir movimento social 
como “a ação conflitante de agentes de classes sociais lutando 
pelo controle do sistema de ação histórica” (Ibidem, p. 336), e 
caracteriza-se por se erigir do “confronto de interesses opostos para 
controlar forças de desenvolvimento e do campo de experiência 
histórica de uma sociedade” (Ibidem, p. 344). Os movimentos 
sociais seriam formados a partir de três princípios: identidade, 
oposição e totalidade.

Assimile

Princípios de formação dos movimentos sociais em Alan Touraine 
(1977):

- Princípio da identidade: refere-se ao grupo social que é representado 
por esse movimento – a identidade que os próprios atores sociais 
constroem de si.

- Princípio da oposição: contra qual grupo social esse movimento se 
coloca e que grupos sociais são identificados como adversários desse 
movimento.

- Princípio da totalidade:  são os interesses ou objetivos do movimento 
que o lança na disputa no espaço social mais amplo. A identificação dos 
objetivos do movimento com os interesses gerais da sociedade.

Reconhecemos que o movimento negro, por exemplo, usa o 
princípio da identidade de raça e etnia para mobilizar os negros e, 
possivelmente, brancos contra os racistas, intencionando vencer 
os obstáculos de melhoria da condição de vida dos negros. 
Esse seria um interesse geral, de negros e brancos, com vistas à 
construção de uma sociedade mais democrática e igualitária. 
Da mesma forma, o movimento feminista usa o princípio da 
identidade de gênero para mobilizar mulheres e, possivelmente, 
homens contra os machistas, o que seria um interesse geral, de 
mulheres e homens, com vistas à construção de uma sociedade 
na qual mulheres tenham as mesmas condições de cidadania que 
os homens. Percebe-se, nesses exemplos, a partir de Touraine, que 
a classe social, no sentido geral do marxismo, perde a primazia 
como fator determinante da identidade, uma vez que o princípio 
que mobilizaria as pessoas não seria apenas sua condição de 
burguês ou operário, mas também sua etnia ou gênero.
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Reflita

Existem interesses conflitantes que opõem mulheres brancas e mulheres 
negras?

Existem interesses conflitantes que opõem negros burgueses e negros 
operários?

A partir dessas noções mais gerais, já é possível antever uma 
forte mudança na abordagem de tópicos muito comuns nos 
currículos escolares. Ao menos três objetivos gerais para o ensino 
de história no ensino fundamental estão diretamente relacionados 
ao estudo dos movimentos sociais; são eles, de acordo com o que 
consta no texto do PCN (BRASIL, 1998, p. 43):

- Compreender que as histórias individuais são partes 
integrantes de histórias coletivas;
- Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes 
grupos, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e 
sociais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre 
eles, continuidades e descontinuidades, conflitos e 
contradições sociais;
- Questionar sua realidade, identificando problemas 
e possíveis soluções, conhecendo formas político-
institucionais e organizações da sociedade civil que 
possibilitem modos de atuação.

Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares para o Ensino 
Médio também enfatizam que entre os objetivos gerais do ensino 
da área de ciências humanas e tecnologias estão as competências 
e habilidades diretamente relacionadas aos movimentos sociais 
(BRASIL, 1997, p. 96):

• compreender a produção e o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-
as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos 
princípios que regulam a convivência em sociedade, aos 
direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição 
dos benefícios econômicos; 
• traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, 
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a economia, as práticas sociais e culturais em condutas 
de indagação, análise, problematização e protagonismo 
diante de situações novas, problemas ou questões da 
vida pessoal, social, política, econômica e cultural.

Os parâmetros, a pesquisa e o ensino de história, coerentes 
com o objetivo maior de desenvolvimento de uma sociedade mais 
justa, que busca aproximar-se da plenitude da cidadania política 
e social, da ampliação e aprimoramento dos direitos, apontam 
para a esfera do engajamento ou mobilização social. Tal visão 
de ensino definitivamente não pode aspirar a qualquer tipo 
de suposta neutralidade ideológica, que aliás, inexiste. Fazer 
reconhecer que o status quo é resultado de processos históricos 
de exploração e exclusão social de grupos sociais, grupos esses 
que não foram passivos ao longo do tempo, que, ao contrário, 
apresentaram inúmeras formas de resistência, é um primeiro passo. 
Desnaturalizar a visão do mundo social, fornecer instrumentos 
de expressão e de crítica para a desconstrução dos discursos 
legitimadores das hierarquias e injustiças sociais deve estar longe 
de qualquer pretensão de neutralidade estéril e, sim, aspira a se 
configurar como uma intervenção pedagógica politicamente 
orientada, visando à formação do cidadão, apto a interferir, criticar, 
tomar posição, organizar-se e mobilizar-se diante dos problemas 
sociais que configuram sua realidade.

Assimile

O engajamento na realidade concreta, a transformação social, em 
conformidade com determinada visão de mundo e de futuro, é o 
objetivo último da educação. Qualquer abordagem curricular, teórica 
e metodológica que se afaste desse objetivo, não é educação, é outra 
coisa, tal como instrução ou treinamento.

Enquanto professores de história, vamos encontrar na 
historiografia e nas ciência sociais amplo repertório de instrumentos 
de expressão e de crítica, de forma a favorecer a desconstrução 
dos muros que impedem a mudança social. Um dos temas 
mais estratégicos para esse trabalho é justamente a história dos 
movimentos sociais.
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Reflita

Ao se deslindar as múltiplas determinações das contradições sociais, 
com base teórica e metodológica, apoiada em sólida pesquisa empírica, 
reconhecemos que os processos históricos revelam os mecanismos de 
dominação e exclusão social. Diante disso, poderia a educação ou o 
ensino de história aspirar à fuga de uma tomada de posição política?

Esses exemplos não esgotam a pluralidade de temas atinentes 
aos movimentos sociais, mas elucidam sua enorme potencialidade 
de promover o engajamento e a mobilização social. 

Exemplificando

O estudo do movimento operário, as formas de resistência à exploração 
no mundo do trabalho, revelam já no nascedouro da sociedade industrial 
suas formas de organização, das sociedades mutualistas aos sindicatos, 
a formação dos partidos políticos, os órgãos da imprensa operária e sua 
cultura, as ideologias anarquista, socialista, comunista e socialdemocrata. 
O estudo dos movimentos reivindicativos, as greves, as revoltas e as 
revoluções afastarão qualquer visão de que a legislação trabalhista foi 
fruto de paternalismo elitista ou do Estado, demonstrando a necessidade 
de permanente vigilância dos direitos sociais conquistados.

O estudo do movimento feminista, inspirador das pesquisas que buscam 
desfazer o silêncio ao qual a mulher foi objeto na história tradicional, por 
meio da reconstrução de sua participação social em todas as épocas 
históricas, as representações do feminino que buscaram legitimar a 
dominação masculina na esfera pública desde a Antiguidade Clássica. 
As mulheres que desafiaram as convenções sociais, da perseguição 
às “bruxas” e a demonização da mulher no Medievo ao movimento 
sufragista na Modernidade, a liberação sexual, a questão do aborto, o 
combate ao machismo, a inserção no mercado de trabalho e a dupla 
jornada, a violência sexual e doméstica, o estupro, a exploração sexual e 
o tráfico internacional de mulheres – temas ainda agudos na sociedade 
contemporânea e no Brasil em particular.

O estudo do movimento negro, aprofundando o conhecimento do 
continente Africano e sua diversidade étnica, os processos de diáspora 
e exploração aos quais vastas populações foram submetidas na África, 
as formas de resistência à escravidão moderna e a participação ativa no 
processo abolicionista, o fim da escravidão e a renitência da exclusão 
social, o racismo e as formas de combate, a luta pelos direitos civis, os 
movimentos artísticos e culturais de valorização da identidade e cultura 
negra, as políticas reparatórias como fruto de mobilização e pressão na 
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esfera do Estado, são tarefas históricas ainda em construção.

O estudo do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais 
e transgêneros (LGBTT), potencializador da desconstrução da 
estigmatização a que foram submetidos já no Medievo, os interditos 
religiosos no cristianismo, a condenação da sodomia, até o discurso 
médico e psiquiátrico que construiu a visão patologizante da noção de 
homossexualismo como desvio moral ou distúrbio mental no século 
XIX. O combate à homofobia e à transfobia, a conquista de plenos 
direitos civis e a união estável são temas de forte repercussão social 
no presente. A luta pela visibilidade no espaço público e na mídia e 
a conquista da liberdade de manifestação pública dos afetos são 
pautas ainda atuais que devem ser trabalhadas pela educação formal, 
ainda mais porque a escola é um dos espaços em que a latência das 
orientações dos desejos sexuais  se manifestam com muita força 
entre adolescentes, período privilegiado de conflitos oriundos das 
formações identitárias.

O estudo do movimento ecológico, a denúncia da urgência de 
resolução dos problemas de degradação ambiental, a inclusão da 
perspectiva de proteção e preservação ambiental e da biodiversidade 
de forma “desbiologizante”, com uma perspectiva da cidadania 
ampliada, em que os bens naturais figuram como objeto de direito 
difuso fundamental para a manutenção da vida. A questão ecológica 
está intimamente ligada à história da industrialização e urge desfazer 
uma falsa oposição entre desenvolvimento econômico e preservação 
ambiental.

Sem medo de errar

Angélica, professora de história do terceiro ano do ensino médio, 
ao buscar trabalhar com os temas da cidadania, resolveu abordar 
as formas históricas de mobilização e representação social como 
estratégia de ensino e aprendizagem. Elaborou uma sequência 
didática para buscar envolver seus alunos e produzir situações de 
aprendizagem em que eles acessariam muitas informações sobre 
os movimentos sociais em sua perspectiva histórica e atual. Seu 
planejamento se deu da seguinte forma:

Etapa 1 (uma aula) – sensibilização: solicitou aos estudantes que 
identificassem quais problemas sociais os atingiam de forma mais 
imediata, que tipos de injustiça social os estudantes identificavam 
como mais agudas em sua cidade. Dentre os problemas 
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identificados com maior recorrência entre os estudantes, elegeu 
quatro deles: racismo, corrupção, machismo e degradação 
ambiental.

Etapa 2 (duas aulas) – instrumentalização: Angélica elaborou 
duas aulas expositivas buscando construir um quadro histórico 
geral da genealogia desses problemas sociais e fornecer os 
instrumentos conceituais mínimos para a abordagem dos temas.

Etapa 3 (três aulas) – situação-problema: a professora dividiu a 
turma em cinco equipes, sorteou um problema social para cada 
uma e elencou uma série de tópicos de pesquisa aos estudantes, 
com a finalidade de que eles entregassem um dossiê impresso, 
que serviria de base para uma apresentação oral de cada equipe no 
formato de seminário. Reservou o laboratório de informática para 
essas atividades. Os tópicos de pesquisa foram:

- Identificação da existência de movimentos sociais dedicados 
ao enfrentamento do problema social específico de cada equipe, 
no Brasil, no estado e na cidade.

- História do movimento social em questão.

- Formas de organização interna no movimento e métodos de 
ação, registros visuais públicos dessa atuação.

- Referências teóricas e políticas do movimento e objetivos 
declarados do movimento em documentos internos e manifestos.

- Formas de representatividade em órgãos públicos e partidos 
políticos.

- Obstáculos para a ampliação da esfera de atuação do 
movimento.

- Conquistas parciais do movimento.

- Busca de contato com membros do movimento para avaliar a 
possibilidade de envio de materiais, entrevistas por e-mail ou visita 
para alguma atividade na escola.

Etapa 4 (duas aulas) – avaliação formativa: ao receber o dossiê 
de cada grupo, Angélica avaliou a qualidade do material produzido, 
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identificando as lacunas de informação, e preparou duas aulas 
complementares para aprofundamento dos temas. Angélica 
utilizou essa avaliação para compor o conceito parcial da atividade. 
Na ocasião, identificou que dois grupos haviam conseguido 
contato com representantes locais de movimentos sociais que 
pesquisavam e que estes responderam afirmativamente quanto à 
possibilidade de visitarem a escola.

Etapa 5 (duas aulas) – seminário: Angélica reservou o projetor da 
escola e orientou os estudantes a prepararem uma apresentação 
com os resultados da pesquisa. A apresentação foi objeto de 
avaliação somativa para compor a nota bimestral.

Etapa 6 (duas aulas) – encerramento da sequência didática com 
visita dos representantes dos movimentos sociais: Angélica entrou 
em contato e agendou duas datas com os representantes para 
uma atividade de debate com a turma.

Tempos depois, Angélica veio a saber que três de seus 
estudantes resolveram se envolver nos movimentos sociais que 
eles haviam pesquisado.

Faça valer a pena

1. A história operária é um tema altamente politizado, feita durante muito 
tempo fora das universidades, pois a maioria dos historiadores originou-se 
de dentro ou de áreas próximas ao movimento. Hobsbawm (1987) critica 
a história clássica do movimento operário, considerando-a ortodoxa. 
Esta identificava “classes operárias” com “movimento operário”, ou com 
organizações, ideologias ou partidos; não distinguia o importante do 
corriqueiro, isolou a história dos movimentos operários do resto da história; 
produziu um modelo como uma versão oficial da história, selecionando 
alguns fatos e excluindo outros (MARTINS, 2012). 
A partir da análise do excerto lido, podemos afirmar que: 
a) Hobsbawm é um historiador representativo da historiografia ortodoxa 
sobre o movimento operário europeu. 
b) a história operária e a história do movimento operário não podem ser 
distinguidas.
c) a história acadêmica sobre o movimento operário foi influenciada pelo 
próprio movimento operário.



U4 - Ensino de história e sociedade 191

d) o tema da história da classe operária é mais importante que o estudo dos 
partidos operários.
e) o tema da história operária é politizado por se desenvolver fora da 
academia. 

2. “A história precisa ser reescrita a cada geração, porque embora o 
passado não mude, o presente se modifica; cada geração formula novas 
perguntas ao passado e encontra novas áreas de simpatia à medida que 
revive distintos aspectos das experiências de suas predecessoras.” (HILL, 
1987. p. 32)
Considerando a afirmação lida, do historiador inglês Cristhoper Hill, 
podemos julgar coerente que:
a) a história precisa ser reescrita para que seja aperfeiçoada a cada geração, 
de acordo com as novas metodologias aplicáveis.
b) cada geração muda o presente e, portanto, encontra a visão do passado 
que lhe é mais simpática.
c) a história é reescrita ao passo que as mesmas experiências são revividas 
pela geração presente. 
d) as experiências das gerações passadas mudam conforme o olhar dado 
pelas gerações presentes.
e) A história é reescrita a partir de questões suscitadas pelos problemas 
sociais vividos pelas gerações presentes. 

3. "As condições econômicas tinham por princípio transformado a massa 
da população do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para 
essa massa uma situação comum, interesses comuns. Por isso, essa massa 
é já uma classe diante do capital, mas não o é ainda para si mesma. Na luta, 
de que só assinalamos algumas fases, essa massa reúne-se, constitui-se 
em classe para si mesma. Os interesses que defende tornam-se interesses 
de classe. Mas a luta de classe com classe é uma luta política" (MARX, 1976, 
p. 136). 
Esse excerto de Marx, referente à formação do proletariado no bojo da 
Revolução Industrial, revela que em seu pensamento: 
a) a atuação política do operariado é ditada imediatamente pela própria 
condição de classe. 
b) a formação da classe operária para si depende da tomada de consciência 
de sua condição e interesses comuns.
c) os interesses de classe são os mesmos para operariado e capitalistas. 
d) a economia determina a formação da classe para si.
e) a luta política tem pouca ralação com as condições de classe.
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