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APRESENTAÇÃO 
 

 
No Brasil, a partir da década de 2000, o governo federal preocupou-se em criar 

políticas educacionais que ampliassem o acesso e permanência na educação básica. 

Diversos mecanismos foram criados para atingir esse objetivo, como a extensão do 

ensino básico para a Educação Infantil (4 anos) até o Ensino Médio (17 anos), a 

reafirmação do compromisso da universalização do ensino, a criação da Lei n° 11.738, 

que instituí o piso nacional para os professores da rede básica de ensino, e outras 

políticas públicas de inclusão atreladas a uma tentativa de melhorar o investimento na 

educação, como reservar uma porcentagem do lucro do Pré-sal para a educação. Com a 

abertura do processo de impeachment e a retira da presidenta Dilma Roulsef do governo 

federal, o que se presenciou foi um processo de desmonte dos projetos sociais 

conquistados até o momento, e os projetos educacionais incluem-se nesse processo. 

Também nas últimas décadas, viu-se emergir, em nosso país e no mundo, uma extrema 

direita disposta a retroceder todos os avanços sociais e restabelecer uma ordem de 

privilégios há muito existentes. Essa mesma extrema direita, está disposta a interferir 

nas questões educacionais, e até certo ponto o tem feito, desde o estabelecimento do 

currículo, até mesmo nas questões pautadas nos direitos humanos, como a diversidade 

política, cultural, de gênero, religiosa e etc. Desde o último processo eleitoral, neste fim 

de 2018, até a ascensão da extrema direita no poder, na figura de Bolsonaro, o que 

parecia ser piada e promessas jogadas ao vento vem cada vez mais se concretizando. O 

governo inicia o ano já realizando alterações no MEC, nas escolhas de livros didáticos, 

no INEP, no ENEM, entre outros, e ainda coloca pessoas bem contraditórias em postos 

de referência no governo, deixando bem claro que linha de pensamento ele seguirá, ou 

seja, nenhum pensamento crítico e perseguição a professores e pensadores críticos como 

um todo. 

No Estado do estado de Santa Catarina a questão não fica muito distante do 

governo federal, já que elegemos com 70% dos votos válidos um governador do mesmo 

partido de Bolsonaro, que na prática significa que todas as questões nacionais serão 

implantadas aqui sem muita resistência. Na questão educacional, nosso Estado, ainda 

que seja um dos que mais arrecada, não aplica a porcentagem mínima garantida pela 
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Constituição Federal de 1988, que compreende 25% da arrecadação do mesmo, e não 

investe corretamente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, 

agravando a situação das escolas estaduais no que tange a suas infraestruturas e aos 

profissionais da educação. Além da desestruturação da educação através da manutenção 

das contratações de profissionais em caráter temporário, que segundo dados oficiais do 

Portal da Transparência do governo, na rede estadual de ensino, 17.874 profissionais 

efetivos e 25.046 ACTs.1 Dados alarmantes no que diz respeito a educação, pois a 

mesma requer um mínimo de estrutura para se atingir qualidade. E isto inclui 

contratação de professores efetivos e uma boa infraestrutura nas escolas, desafios que o 

novo governo não mostra qualificação nenhuma para lidar. 

Diante desses quadros alarmantes e da ascensão da estrema direita no país, nada 

mais conveniente que promover a segunda edição do evento com o tema “o Ensino de 

História em tempos de conservadorismo e neoconservadorismo”, já que é exatamente 

essa nossa maior angústia no momento. Estamos sendo cada vez mais perseguidos, 

enquanto professores de história, por pais, alunos, governo, e sociedade civil, por 

ensinar e tocar em temas sempre muito sensíveis dentro das salas de aula. Escravidão, 

políticas públicas, formas de governos, economia, enfim a história do desenvolvimento 

humano recaí sempre, em grande parte, nas costas do professor de história, e cada vez 

mais estamos competindo com novas formas de divulgação de saberes (nem sempre 

científicos ou comprovados cientificamente), que fazem com que sejamos questionados 

a todo momento e em muitas vezes taxados de coisas que não somos. Nosso papel 

enquanto professores/pesquisadores é de levar o ensino crítico aos estudantes e 

desenvolver a criticidade nos mesmos, divulgando o acúmulo de conhecimento humano 

e o desenvolvimento científico. Dessa forma, este evento serviu como forma de 

compartilhar as experiências e angústias perante a realidade educacional e fortalecer o 

diálogo com as instituições de nível superior de ensino, para que juntos possamos 

buscar caminhos possíveis para o Ensino de História em Santa Catarina e para os 

desafios educacionais postos aos profissionais da educação diariamente. As práticas 

docentes foram discutidas nos Grupos de Discussão Temáticos e contaram com a 

                                                 
1 Dados retirados do site http://www.transparencia.sc.gov.br/remuneracao-servidores , referentes aos 
professores efetivos e contratados em caráter temporário, no dia 15 de janeiro de 2019. 
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mediação de coordenadoras formadas em História e atuantes nos temas propostos. Já, o 

diálogo com as universidades e as discussões acerca do panorama educacional, 

ocorreram nas cinco Conferências oferecidas durante o evento: a Conferência de 

Abertura intitulada “O que pode uma aula de História? Sobre as possibilidades de 

aprender e ensinar História em tempos difíceis.", com o Prof. Dr. Nilton Mullet Pereira, 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS; a segunda conferência 

intitulada “Contrarreformas curriculares em tempos de golpe: o caso do Ensino Médio", 

com o Prof. Dr. Jéferson Silveira Dantas, da Universidade Federal de Santa Catarina - 

UFSC; e a conferência de encerramento intitulada "Educação, História e Cidadania", 

com o Prof. Dr. Paulo Pinheiro Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC. Também foi ofertado uma mesa-redonda intitulada "Os rumos da educação em 

SC: ações para o presente", que contou com a participação de autoridades relacionadas a 

educação em SC. Além disso, foram ofertados cinco minicursos para complementação 

da capacitação dos professores participantes.  

Dessa forma, o evento desenvolveu-se entre os dias 15 e 17 de agosto de 2018, 

no Instituto Estadual de Educação, com o tema “o Ensino de História em tempos de 

conservadorismo e neoconservadorismo”. Considerado de abrangência regional, o 

evento foi organizado pelo Departamento de História e pela Direção de Ensino do 

Instituto Estadual de Educação, sob a coordenação das professoras Profa. Marli 

Teresinha Reginaldo, Profa. Ma. Fabiolla Falconi Vieira, Profa. Ma. Natália Ferronato e 

Profa. Ma. Karla Andrezza Vieira e teve total respaldo da Direção de Ensino e da 

Direção Geral da unidade de ensino. 

Nessa segunda edição do evento, tivemos uma diminuição na participação dos 

professores devido a problemas técnicos na liberação dos mesmos. Porém, o evento 

ainda assim se constituiu como um fator importante no processo de capacitação dos 

mesmos. Contamos com a participação de cerca de 60 pessoas, dentre elas professores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, e interessados na temática. Desses, 19 

participantes inscreveram-se para apresentar trabalhos e relatos de experiências nos 

Grupos de Discussão oferecidos no evento. Os relatos de experiências apresentados 

contém alguma proposta realizada pelo professor em sala de aula, ou em outros espaços 

de conhecimento (museus, bibliotecas, teatros, casas de memória, exposições, etc.), seus 
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resultados em sala de aula e o processo da experiência, demonstrando possibilidades, 

dificuldades, caminhos, estranhamentos, questionamentos. Já os trabalhos acadêmicos 

apresentados, contém pesquisas desenvolvidas na área da educação e apontamentos 

sobre as temáticas dos eixos. O objetivo dos Grupos de Discussão foi alcançado com 

êxito, promovendo o compartilhamento de experiências docentes e o reconhecimento de 

diferentes práticas, e possibilidades metodológicas distintas. Os Grupos ainda 

contribuíram para discussão de diversos questionamentos acerca da prática docente, e na 

busca coletiva de possibilidades para o ensino de História. Assim, esses anais são o 

resultado desses relatos de experiências e trabalhos apresentados durante os dois dias do 

evento, nos Grupos de Discussão que compunham o mesmo.  

Registramos nossos sinceros agradecimentos a Direção Geral e de Ensino do 

Instituto Estadual de Educação, a todos os participantes, às instituições e pessoas 

apoiadoras do evento e aos docentes e discentes que participaram da realização do 

evento.  

Fabiolla Falconi Vieira 
Organizadora 
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A REFORMA DO ENSINO MÉDIO E O LUGAR DO ENSINO DE HISTÓRIA 
NO BRASIL

 
Coordenação: Profa. Ma. Karla Andrezza Vieira Vargas2 
karlahst@hotmail.com 
 
RESUMO 
 
O GD tem por objetivo refletir sobre as implicações nos processos de aprendizagem 
histórica de estudantes, no contexto da reforma do Ensino Médio, no Brasil, traduzida 
pela Lei nº 13.415/17. Dentre as alterações estabelecidas pela legislação proeminente, 
destaca-se o fim da obrigatoriedade da oferta da disciplina de História, a qual passa a ser 
diluída na área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, em caráter 
facultativo, segundo as possibilidades das escolas ou dos sistemas de ensino. O espaço 
contemplará as experiências docentes realizadas na etapa do ensino médio com vistas a 
marcar o lugar de fala da História como disciplina escolar. 
 
 
JUSTIFICATIVA 

A Lei nº 13.415/17 que traduz o movimento de reforma do Ensino Médio no Brasil 
determina mudanças significativas para esta modalidade da Educação Básica. A 
legislação impõe especialmente transformações na carga horária anual e na estruturação 
do currículo. O que se prevê é a instituição de uma proposta que coadune a existência de 
disciplinas obrigatórias com destaque para determinadas áreas do conhecimento 
científico (comum a todos/as estudantes) e certos percursos formativos facultativos 
aos/as estudantes. 
 
Esta mudança curricular seria alicerçada pela organização dos currículos em dois 
blocos: a Base Nacional Comum organizada em quatro “áreas de conhecimento” 
(Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza e Ciências Humanas) compreendendo 
os “componentes e conteúdos obrigatórios”, incluindo duas línguas estrangeiras, que 
devem assegurar uma “formação geral”; e a Parte Diversificada, a ser definida pelos 
sistemas e instituições de ensino, composta por conteúdos curriculares que devem ser 
tratados, preferencialmente de forma transversal e integradora. Ao mesmo tempo cria 
“opções formativas” ao aluno, que serão definidas segundo a “ênfase” a ser dada em 
uma das quatro áreas do currículo, ou alternativamente a elas, uma “formação 
profissional técnica” (GERMINARI; MELLO, 2017, p. 49). 
 
 

                                                 
2 Mestre em Ensino de História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, 2016. Professora de 
História do Ensino Médio Integral em Tempo Integral da Escola de Educação Básica Dom Jaime de 
Barros Câmara, Florianópolis. http://lattes.cnpq.br/5850482274903164.  

http://lattes.cnpq.br/5850482274903164
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Assim, a partir da reforma curricular a disciplina de História deixa de ser obrigatória, 
podendo ser ofertada na área de conhecimento denominada de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, juntamente com outros componentes disciplinares, em que terão seus 
objetivos de aprendizagem, habilidades e competências normatizadas pela Base 
Nacional Comum Curricular (em fase de discussão), conforme as orientações do 
Conselho Nacional de Educação.  
Segundo Germinari (2018) estamos vivenciando um momento de vigilância e 
monitoramento acerca dos debates que tangenciam as questões referentes ao ensino 
médio e a História como disciplina escolar. Do ponto de vista do aprendizado histórico 
o referido autor traz para o cenário as possíveis implicações na formação dos sujeitos 
envolvidos, posto que, para nós professores e professoras de História, há uma operação 
própria do fazer histórico que necessita ser acionada para que estudantes se orientem 
para a vida prática. Há uma complexidade no que concernem os aspectos temporais e a 
construção de narrativas.  Entende-se, portanto, que sem a obrigatoriedade de nossa 
disciplina, as perspectivas sobre a aprendizagem histórica estarão sumariamente 
comprometidas.  
Na perspectiva de que a conjuntura solicita uma posição política, compreende-se o 
espaço do GD como um território importante não só para socializarmos nossas 
experiências escolares, mas especialmente para firmarmos o lugar de  nossa disciplina 
na modalidade de ensino médio.  
 
 
Referências 
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CRIATIVIDADE, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS NO ENSINO DE 
HISTÓRIA: ESPAÇOS DE EXPERIÊNCIAS.

 
Coordenação: Profa. Ma. Luciana Mendes dos Santos3; Prof. Esp. Flávio Cunha4 
lucianadsmendes@gmail.com 
 
RESUMO 
 
Pretendemos neste grupo construir um espaço de socialização, diálogo e 
problematização para as propostas criativas elaboradas por professores, pesquisadores e 
estudantes de história voltadas para a construção da consciência histórica e inseridas no 
processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar. Queremos reunir estratégias 
didáticas que encontrem interlocução com os novos canais de comunicação e 
tecnologias inseridas em nossa sociedade, bem como aquelas que encontram na 
adversidade dos espaços escolares novas propostas de trabalho para o ensino de história. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Este grupo de discussão será um espaço de intercâmbio de práticas e ideias 

criativas elaboradas para o processo de ensino-aprendizagem em história. O objetivo 

será dialogar sobre as possiblidades e os limites das experiências realizadas no espaço 

escolar, sobre os recursos didáticos utilizados pelos professores de história nas 

instituições de ensino básico e sobre as produções no âmbito acadêmico voltadas para 

os processos educativos nestes espaços.  

 Nossa sociedade vivencia um momento de grandes transformações em seu 

cotidiano, ocasionadas pelo advento de novas plataformas de comunicação e de novas 

tecnologias, onde o acesso à informação é muitas vezes mais quantitativo do que 

qualitativo. O espaço escolar não se encontra incólume neste processo, enfrentando 

desafios oriundos deste contexto que demandam a criação de estratégias para responder 

a estas necessidades. Apesar das limitações encontradas, como a ausência de recursos, 

                                                 
3 Graduada em História pela Universidade de São Paulo (USP), mestra pelo Programa de Pós-Graduação 
em História do Tempo presente da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) e professora de 
história da rede municipal de ensino. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3339021242171280.   
4 Graduado em licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-
Graduado em Gestão Educacional pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestrando do 
ProfHistória pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é assistente administrativo da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, e professor substituto na rede pública estadual de educação básica. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5412972338303060.  

http://lattes.cnpq.br/3339021242171280
http://lattes.cnpq.br/5412972338303060
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de estrutura física, de formação e de atualização do profissional, além das dificuldades 

com a gestão e de barreiras burocráticas, muitos professores de história envolvidos no 

processo educativo utilizam de sua criatividade para elaborar novas estratégias de 

ensino, buscando responder às mudanças que ocorrem em nossa sociedade e criando 

novas experiências no cotidiano escolar. A prática de ensino-aprendizagem de história 

empenha-se em elaborar alternativas criativas para continuar despertando o interesse do 

estudante neste cenário, mesmo com as dificuldades encontradas pelos professores na 

criação de suas ações (BITTENCOURT,1998; KARNAL 2003). 

O interesse deste grupo está na divulgação de ações que utilizem dos meios de 

comunicação e das novas tecnologias em suas práticas, ampliando os processos de 

produção, circulação e apropriação das informações históricas através dos espaços 

escolares, e também as ações que propunham abordagens criativas no processo de 

formação de consciência a partir da história. Nós, professores, sabemos que nem todos 

os espaços escolares possuem laboratórios com computadores e acesso à rede, e que 

nem todos os estudantes possuem smartphones e tablets conectados e, por isso, nossas 

ações acabam por extrapolar essas ferramentas e, muitas vezes, o próprio espaço 

escolar. Esse será um espaço de capacitação e aprendizagem histórica realizada através 

do dialogo, onde poderemos aprender com a prática de nossos colegas de profissão em 

um espaço de troca de experiências. 
 
REFERÊNCIAS 
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EDUCAÇÃO, NOVAS TECNOLOGIAS E CRIATIVIDADE: A PRODUÇÃO DE 

VÍDEOS E CONHECIMENTO NA AULA DE HISTÓRIA 
 

André de Souza Carvalho5 
andre.de.souza.carvalho@gmail.com 

 
RESUMO: As novas tecnologias de comunicação e informação proporcionam debates 
em várias áreas do conhecimento e também possuem adeptos e críticos na área 
educacional. Negar a tecnologia e suas facilidades e possibilidades em uma era digital, 
multiconectada e interligada às redes de comunicação e informação revela-se 
incoerente. O ensino de História oportuniza variadas metodologias e possibilidades de 
apreender diversos assuntos, trabalhar com fontes, entender o contexto e refletir sobre 
temas, conceitos, cenários, imagens e personagens. O uso das mídias digitais, em 
especial o vídeo, se bem planejado, contextualizado, criticado e articulado com o 
conteúdo proposto, pode, certamente, fazer mais sentido e causar maior impacto e 
atenção ao educando que uma aula considerada “tradicional”.  O intuito deste artigo é 
apresentar, a partir de uma breve revisão bibliográfica, o que alguns educadores pensam 
e defendem quanto ao uso da tecnologia na sala de aula. Pretende-se também discutir 
algumas possibilidades e vantagens da utilização de recursos tecnológicos no processo 
de ensino e aprendizagem, assim como demonstrar algumas reflexões sobre a 
importância da tecnologia para repensar o modelo e as práticas educativas em nossa 
sociedade contemporânea. Apresentar-se-á, por fim, um estudo de caso no qual a 
produção coletiva de vídeos com estudantes do 7 ° ano do Ensino Fundamental e do 2° 
ano do Ensino Médio da E.E.B. Professor Silveira de Matos, revelou-se bastante 
produtivo, satisfatório e eficiente para a aquisição do conhecimento e a proposição de 
uma aula diferenciada e criativa. Acredita-se que dominar minimamente os códigos e 
possibilidades de criação e produção das novas tecnologias pode ser um diferencial para 
um educador e ensino mais interessantes e conectados com os “novos tempos” e novos 
educandos. 
 
Palavras-chaves: Educação. Novas Tecnologias. História. Criatividade. Vídeo.  

Hoje, com o avanço tecnológico não só o conhecimento torna-se dinâmico, 
mas também a própria noção de espaço e tempo. Presente, passado e futuro 
não podem mais ser percebidos como estados estanques - o presente sintetiza 

                                                 
5 Bacharel e Licenciado em História pela UFPR e Mestre em História, Arquitetura e Urbanismo pela 
PGAU – UFSC, é professor da Rede Estadual e do CLUBEaluno. Autor de material didático “As cidades 
na história”, possui artigos publicados sobre História e Cidades, Segregação socioespacial urbana e 
planejamento urbano. É candidato ao doutorado em Ciências da Educação na UEvora (Portugal) onde 
pretende desenvolver tese referente à Educação, cidades e cidadania. 
http://lattes.cnpq.br/1428012772757760 . Professor da rede estadual na EEB Prof. Silveira de Matos e do 
Clubealuno.com 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   14 

 

o passado e o futuro e, para viver esta síntese, é preciso fazer-se presente 
hoje” (PRADO, 1999, p.14). 

 

Muitos professores ensinam seus estudantes que a história é feita e construída 

por todos, homens e mulheres, ricos e pobres, governantes e governados. Todavia, 

apesar de sermos atores da história, não costumamos tornar os educandos atores do 

aprendizado. Na maioria das vezes são passivos ouvintes, muitas vezes desinteressados 

e desestimulados pela maneira  com a qual o conteúdo é transmitido pelo professor, 

muitas vezes de maneira “tradicional”, pouco atrativa, interativa e monótona 

Desde a década de 1980 as tecnologias de comunicação e informação (TICs) 

começaram a surgir com mais frequência no espaço escolar. Passadas três décadas, o 

modo de se comunicar e interagir dinamizou, popularizou e divergiu para uma ampla 

gama de possibilidades. Apesar das críticas e ponderações que se pode fazer aos 

entusiastas e eufóricos das novas tecnologias digitais, é inegável que elas contribuem de 

maneira significativa para tornar as aulas mais interessantes e possibilitam maiores 

possibilidade de (co-)criação e produção de conteúdos. 

Este artigo pretende apresentar dois exemplos de trabalho realizado a partir de 

novas tecnologias. A produção e edição de um teatro e documentário o Islamismo com 

uma turma de poucos estudantes do sétimo ano, no qual todos participaram e se 

empenharam de forma muito satisfatória. E uma interpretação livre, em vídeo, da 

chegada dos portugueses em terras brasileiras produzido por alguns estudantes do 2° 

ano do Ensino Médio, a partir de discussões da carta de Pero Vaz de Caminha, crônicas, 

apreensões e paródias sobre as narrativas relacionadas ao contato inicial de portugueses 

e nativos brasileiros. 

É consenso entre alguns educadores que no Brasil há um notável anacronismo 

em seu sistema educacional: professores do século XX, formados com ideias e práticas 

do século XIX, perante uma demanda de educandos do século XXI, uma geração quase 

constantemente multiconectada às novas tecnologias, acostumada com informações 

rápidas e saberes descentralizados. Atentrar-se para tais discrepâncias e se preocupar 

com a diminuição delas torna-se indispensável para um processo educativo exitoso. 

Segundo Libâneo (1998), vivemos em uma sociedade transformada pela 

tecnologia, sendo assim, negar a dos recursos tecnológicos nas escolas e descartá-los ou 
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evitá-los no ambiente didático representa um retrocesso no processo de aprendizagem. 

Afinal,  “essas transformações provocam mudanças econômicas, sociais, políticas, 

culturais, afetando, também, as escolas e o exercício profissional da docência” 

(Libâneo, 1998, p. 15)  

Ainda sobre a tecnologia, cabe destacar que ela não é, ao contrário do consenso, 

uma singularidade das últimas décadas ou século, mas, existe desde as primeiras 

civilizações, pois tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventou e vem inventando 

para facilitar seu trabalho, ou seja, para proporcionar mais comodidade e facilitar o 

trabalho (GONÇALVES, 2006)  Além do mais, discute-se a influência da tecnologia na 

sociedade, desde seus impactos no contexto da Revolução Industrial e, certamente, as 

inovações tecnológicas e suas aplicações e implicações ainda serão amplamente 

discutidas. 

No tocante às novas tecnologias na educação, cabe ressaltar que as denominadas 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC)  estão cada vez mais presentes no 

discurso pedagógico do século XXI.  A abranger tanto o conjunto das práticas de 

linguagem desenvolvidas em situações concretas de ensino quanto àquelas que 

objetivam alcançar um nível de explicação para tais situações. 

Para Moran (2004) a presença das TICs revela-se de múltiplas maneiras: desde a 

alternativa de ultrapassagem dos limites colocados pelas "velhas tecnologias", 

representadas essencialmente pelo quadro-de-giz e materiais impressos, quanto à 

resposta das demandas de variados problemas educacionais e até mesmo como solução 

para a resposta de problemas  socioeconômicos e políticos. 

Estudos e experiências práticas revelam que a utilização das novas tecnologias 

de informação e comunicação (NTICs) trazem significativas contribuições para a prática 

escolar em todos os níveis de ensino. Tal utilização amplia as possibilidades de 

interação, criação e reprodução do conhecimento e podem ocorrer também fora dos 

muros da escola, em uma concepção de educação que perpassa as atividades escolar, 

como advogam os adeptos do ensino híbrido. 

Espera-se que o uso das NTICs aliadas à educação proporcione uma mediação 

mais eficiente entre o educando e a produção e absorção do conhecimento. Da mesma 

forma, que conduza à aprendizagem e desenvolvimento de habilidades necessárias para 
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que o educando se transforme em um cidadão ativo na sociedade da educação, afinal, as 

NTICs podem conduzir a “transformações e inovações para formar um sujeito 

competente não apenas capaz de aplicar técnicas, mas criativo com um entendimento do 

mundo e da sociedade em que vivemos.” (BETETTO, 2011, p. 16-17) 

Segundo Souza e Bastos (2000, p. 11) “a realidade que envolve a tecnologia 

demanda do cidadão postura crítica e consciente para transformá-la em algo 

interpretativo com significados para os tempos que atravessamos e para a história que 

construímos”. 
O professor deve estar aberto a aprender a aprender; atuar a partir de temas 
emergentes no contexto e de interesse dos alunos; promover o 
desenvolvimento de projetos cooperativos; assumir atitude de investigador do 
conhecimento e da aprendizagem do aluno; proporcionar a reflexão, a 
depuração e o pensar sobre o pensar; dominar recursos tecnológicos; 
identificar as potencialidades de aplicação destes recursos na prática 
pedagógica; desenvolver um processo de reflexão na prática e sobre a prática, 
reelaborando continuamente teorias que orientem sua atividade de mediação. 
(BOZZETTO, 2003, p. 4) 

 

 Betetto acredita que “a tecnologia na educação necessita de estratégias, 

metodologias e atitudes com o objetivo de superação, pois uma aula mal estruturada 

mesmo com o uso do mais moderno recurso passa a não fazer sentido pedagógico para o 

aluno” (2011, p. 15). Assim, os avanços tecnológicos não bastam por sí sós, cabe ao 

docente planejar, testar e descobrir a melhor forma de utilizá-los para que os mesmos 

possam contribuir para a melhoria do processo de ensino aprendizagem e na 

comunicação / interação com o educando. Afinal, conforme ressalta Moran, na 

decorrência da utilização das NTICs, assim como podem ocorrer condições específicas 

para instaurar diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas, pode-se também 

constituir novos formatos para as mesmas velhas concepções de ensino e aprendizagem, 

inscritas em um movimento de modernização conservadora. 

 Compreende-se que o uso das TICs ou NTICs não necessariamente garantam a 

melhoria da qualidade das aulas e do ensino, afinal, há os que acreditam que tecnologia 

pode ser uma distração em sala de aula. Além do que, uma aula mal preparada, mal 

planejada e sem empatia será insatisfatória com ou sem tecnologia, da mesma forma que 

uma aula bem preparada, planejada e ministrada poderá ser satisfatória independente da 

tecnologia utilizada.  
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Ressalta-se, também, que assim como existem entusiasmos e proposições 

relacionadas às TICs, também se encontram muitas objeções e medos, especialmente 

entre docentes que não possuem intimidade com os aparatos e linguagens tecnológicas e 

temem que a “máquina” ou o os aplicativos e linguagens de programação substituam 

sua função. Opõem-se portanto, duas perspectivas, uma de apreço e entusiasmo à 

tecnologia e outra que a nega e teme, são, respectivamente, a tecnofilia e a tecnofobia. 

Segundo Demo (2009) tecnófobos são aqueles que percebem a tecnologia e seus valores 

como uma ameaça e portanto não aceitam conhecer ou testá-la. Já os tecnófilos são os 

que acreditam que as novidades tecnológicas apresentam soluções aos problemas do 

ensino e aprendizagem escolar. O mesmo autor, ressalta porém, que a tecnofilia conduz 

à valorização da tecnologia, das máquinas e dos aparelhos, desconsiderando o 

conhecimento prático teórico acumulado em anos de estudo. (DEMO, 2009). 

Concorda-se, portanto, que a tecnologia não deve substituir totalmente as 

práticas e teorias ainda condizentes e coerentes com ensino e aprendizagem de crianças 

e jovens contemporâneos, todavia, elas podem promover mudanças necessárias no 

processo educativo, adequando-se melhor às necessidades dos atuais educandos, de 

modo que estes possam investigar, testar, interagir e participar de forma mais ativa do 

próprio conhecimento, sendo partícipe e não apenas um mero receptor no processo da 

produção dos saberes. 

 

Os vídeos e a aula de História 

“O contexto cultural e as mídias são fontes de conhecimento que devem ser 

levadas em conta, como ponto de partida para a aprendizagem histórica (BARCA, 2004, 

p.39)”, afinal, ao compreender a demanda da comunidade escolar e se preocupar com a 

produção de materiais e conteúdos personalizados, atrativos e que despertem o interesse 

e a interação do educando pode contribuir para uma aula mais significativa.  

A imagem especialmente sonorizada e em movimento revela-se muito mais 

atrativa e compreensível ao educando do século XXI, ainda mais se considerarmos sua 

realidade interconectada e constantemente suprida com informações audiovisuais e 

digitais. O vídeo torna o saber mais atraente, palpável e significativo, além de estimular 
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outros sentidos além do visual. A partir de imagens é possível familiarizar os estudantes 

sobre determinados temas, contextos e objetos de estudo. 

  
cada vez mais presentes nas escolas, são os projetos de produção audiovisual, 
onde alunos e professores produzem seus próprios vídeos, que podem ser 
informativos ou artísticos. Eles podem ser a síntese de conteúdos abordados 
em diversas disciplinas, produto final de algum projeto desenvolvido, ou 
ainda se constituírem em importantes formas de expressão de vivências, 
emoções ou opiniões. (Menezes, 2008, p.5)  

 

Dentre as várias mídias disponíveis e possíveis na educação, o vídeo se destaca 

como ferramenta didática e abre diversas possibilidades para a construção e produção 

coletiva do conhecimento. Dificilmente uma produção audiovisual é individual e todo 

processo envolvido na idealização, pesquisa, roteiro, formatação, edição e gravação do 

vídeo envolve diversos atores. Além disso, cabe ressaltar que o vídeo é uma mídia 

muito popular e presente nos mais diversos espaços e aparelhos tecnológicos e digitais. 

Atualmente, o número de pessoas que assistem aos conteúdos na internet em 

vídeo não para de crescer. A plataforma do YouTube, por exemplo, já possui mais de 1 

bilhão de usuários ativos e é acessado e conhecido pela maioria dos brasileiros. Cabe 

ressaltar que a rede mundial de computadores a cada dia se torna mais popular aos 

brasileiros. Dados do IBGE de 2016 apontam que 63,3% dos domicílios brasileiros 

apresentam acesso à internet.  

A disponibilidade de conteúdo audiovisual é extremamente extenso, inclusive 

videoaulas de conteúdos e temas diversos. Se por um lado a quantidade de material 

favorece o docente e discente encontrar uma variedade significativa de conteúdo, por 

outro lado, a seleção, filtro e averiguação da qualidade e adequação dos vídeos se torna 

necessária. Dessa forma, acredita-se que a produção de um conteúdo próprio, a partir da 

demanda dos educandos, com uma linguagem e características apropriadas a eles e, na 

medida do possível, com a participação destes discentes, proporcionaria um material 

mais personalizado, exclusivo e valorizado. 

 Santoro (1989, p.18) destaca que “o vídeo é um meio de comunicação com 

modo de produção e exibição próprias, com conteúdo e público específicos”. Assim, 

concorda-se que ele se configura como um recurso eficaz que pode ser facilmente 
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manuseado e desenvolvido para se tornar um objeto educativo atrativo, que proporciona 

a visualização, a audição, que estimula os sentidos e envolve os estudantes. 

Por outra perspectiva, concorda-se também que o vídeo não substitui outros 

recursos, os chamados “tradicionais”, mas ele os complementa e se integra a eles. Para 

Moran (1995) são múltiplas as possibilidades / situações em que os vídeos costumam 

ser utilizados, dentre elas:  

· vídeo como sensibilização: na introdução de um novo assunto, para despertar a 

curiosidade e como forma de motivação para a temática. 

· vídeo como ilustração: com o objetivo de apresentar cenários, perspectivas 

desconhecidos pelos estudantes. 

· vídeo como conteúdo de ensino: com o propósito de informar a respeito de 

conteúdos específicos. 

· vídeo como produção: para expôr o registro de um trabalho desenvolvido, 

intervenção ou expressão. 

Os trabalhos desenvolvidos a serem demonstrados neste artigo relaciona-se com 

esta última possibilidade, uma vez que foi proposto e construído junto aos estudantes a 

produção de um material em vídeo que abordasse os temas que foram e estavam sendo 

estudados. 

 

A produção de vídeos na aula de História 

 

Como demonstração das possibilidades do uso e produção de vídeos na aula de 

História, será relatada duas experiências distintas desenvolvidas na EEB Professor 

Silveira de Matos, escola estadual localizada na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, 

no bairro sul do Rio, na Região Metropolitana de Florianópolis, SC. 

Em uma turma de 13 estudantes do 7° ano, ao estudar sobre o surgimento e a 

expansão do islamismo, após trabalhar o conteúdo com a leitura de textos e aula 

expositiva, resolveu-se propôr para os educandos uma atividade avaliativa na qual, ao 

mesmo tempo, fixaria o conteúdo e produziria novos conhecimentos a partir de uma 

maior interação com a temática. Optou-se em produzir um teatro a ser filmado e 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   20 

 

reproduzido posteriormente para esta turma e para outra turma de outro período que 

estudava o mesmo assunto. 

Em uma primeira aula foi elaborado o roteiro, definido os papéis de cada um no 

vídeo-teatro. Em um segundo momento os educandos desenvolveram os diálogos e 

iniciaram os ensaios. Outras duas aulas foram utilizadas para os ensaios e ajustes. A 

realização da filmagem, que ocorreu em várias espaços da escola, deu-se em três aulas. 

O mais dispendioso foi a edição que decorreu duas semanas para ser finalizada, uma vez 

que para agilizar as filmagens, aceitou-se os erros e pequenas falhas uma vez que as 

mesmas seriam cortadas e retificadas pelo docente no momento da edição.  

O vídeo sobre o islamismo, após a edição, resultou em quase 9 minutos, nos 

quais está presente a cena de uma atitude preconceituosa contra uma família islâmica; a 

encenação da vida de Maomé; a apresentação de fatos, características e contribuições da 

cultura islâmica; a cena de um assalto usual e um atentado terrorista em um shopping. 

Apesar da cena do “atentado” reforçar o esteriótipo (indesejável) do muçulmano como 

terrorista, objetivou-se evidenciar e informar que não são apenas os islâmicos 

apresentam riscos à sociedade e ressaltar que nem todo islâmico é terrorista. 

O produto final foi exibido e avaliado pela turma da manhã (7°1) que também 

estava aprendendo o mesmo assunto e foi bem prestigiado e elogiado. Entre a turma que 

atuou, auxiliou na produção e construção do vídeo o produto final também foi avaliado 

de maneira muito positiva e foi quase consenso entre todos que o vídeo mereceria ser 

divulgado em redes sociais e disponibilizado no Youtube. A satisfação do docente com 

a participação, envolvimento e dedicação dos educandos foi elevada, assim como a 

consideração pelo resultado final e o apreço dos estudantes pelo trabalho realizado 

Apesar das dificuldades e trabalho excessivo na edição realizada a partir do software 

Filmora Wondershare,  o resultado foi gratificante. 

Uma outra experiência envolvendo criatividade, produção de vídeo e aula de 

história foi realizada com a turma 202 (2° ano do Ensino Médio). Ao ser estudado o 

contato entre Portugal e o “novo mundo” e ser trabalhada a carta de Pero Vaz de 

Caminha e outros documentos (fontes escritas e iconográficas), propôs-se aos 

estudantes fazer um vínculo das observações e narrativas do passado com a situação 

atual do presente. Dessa forma, como atividade avaliativa, foi sugerido que se 
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escrevesse ou (re)interpretasse (em vídeo ou através de uma paródia ou poema) alguma 

música, carta, poema ou relato que retratasse este encontro. O grupo de estudantes que 

mais se destacou nesta atividade, surpreendentemente, foi composto por educandos não 

tão dedicados e comprometidos. Todavia, eles se destacaram pelo fato de fazerem um 

vídeo breve, leve e bem-humorado reinterpretando o encontro entre Portugal e Brasil 

em uma interpretação que revela de forma crítica e debochada as problemáticas dos dias 

atuais. Gravado em um pesque-pague da cidade de Santo Amaro da Imperatriz o vídeo 

se destaca por uma filmagem de qualidade e boa atuação do personagem principal (o 

português) ainda que o mesmo esboçasse um sotaque mais de gaúcho e espanhol que de 

lusitano. O resultado final foi positivo e agradou a todos da turma e ao docente, o qual 

observou apenas que o vídeo poderia ter uma explicação inicial explanando sobre a 

proposta do mesmo e a temática que estava trabalhando. 

A partir da discussão deste artigo e a apresentação destas experiências, propôs-se 

discutir e refletir sobre a construção de materiais imagéticos / midiáticos por parte dos 

docentes e discentes em uma perspectiva de descentralização do saber, afinal, 

compreende-se que se deve entender a educação de forma mais ampla, dinâmica 

flexível e democrática, na qual o conhecimento e a sua (co)produção deve ser 

compartilhado, socializado, expandido e envolver laços de cooperação, resultando em 

um produto / resultado mais criativo, personalizado e significativo. 

As transformações nos modos de comunicação e trocas de conhecimentos, 

decorrentes do uso generalizado das tecnologias digitais em diversos âmbitos da 

sociedade atual, demandam uma atualização e reformulação dos métodos e relações de 

ensino e aprendizagem. Concorda-se, assim, que é necessário compreender e refletir 

sobre as possibilidades da utilização dessas novas tecnologias, especialmente 

midiáticas, no processo educativo. Os educadores necessitam estar atentos e habilitados 

às tais tecnologias, pois, certamente, os educandos já estarão.  

  Em pleno século XXI, no contexto de uma sociedade globalizada e interligada 

por redes de comunicação e informação que facilitam sobremaneira a aprendizagem e o 

acesso às mais variadas informações, a escola precisa renovar, deixar de ser uma mera 

transmissora de informação, ou instituição ordenadora e formatadora de conhecimentos 

e comportamentos para se transformar em um espaço no qual a produção coletiva da 
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informação, as interações sociais horizontais, as análises críticas e o estímulo à 

criatividade estejam mais evidentes e presentes em todo o processo formativos, 

contribuindo, de maneira mais efetiva para a formação de cidadãos realmente aptos e 

hábeis para compreensão e crítica da sociedade contemporânea. 
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RESUMO: A presente proposta foi pensada com base em algumas estratégias 
tecnológicas desenvolvidas para o ensino da História Clássica, nas turmas do 1º ano do 
Ensino Médio. O relato a seguir sugere o uso de aplicativos, ferramentas online, vídeos, 
imagens e jogos como forma de (re)descobrir a História da Grécia Antiga. Partindo dos 
conhecimento prévios que os alunos possuíam, organizamos um Brainstorming, um 
work coffee e começamos a colocar em prática nosso planejamento, permeando um 
caminho cheio de descobertas históricas. Seguimos um roteiro de QRcodes, 
infográficos, nuvens de palavras e jogos que nos levou ao maior tesouro que um 
professor pode desejar: Fazer os estudantes se emocionarem com a possibilidade de 
aprender algo novo. 
 
Palavras-chave: Resiliência. Metodologia Ativa. Tecnologia Educacional. 
 
 

a informática está inserida no processo educacional e está diretamente ligada 
às inovações e mudanças na educação e pressupõe a incorporação deste novo 
paradigma tecnológico perpassando por todas as atividades e espaços 
escolares sendo incorporada por todos os sujeitos que interagem neste 
ambiente (BRITO e PURIFICAÇÂO, 1997, p. 4).  
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Introdução 

 

A todo momento me pergunto que prática pedagógica podemos ter com nossos 

estudantes do Ensino Médio, para que despertem o interesse para as aulas de História. 

Por muito tempo percebi que falava para poucos interessados em uma sala cheia de 

alunos preocupados com seus celulares e suas redes sociais e, na maioria das vezes, 

sentia uma frustração imensa em ver como a História passou a ser vista como uma 

disciplina chata e pouco importante. E, eu, apaixonada pela História, não compreendia e 

não admitia tal percepção. Não dava para entender como um celular ou um aplicativo 

podia ser mais interessante do que a minha aula. 
 
“Se uma pessoa ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma 
coisa de si mesmo: sua identidade carrega as marcas de sua atividade, e uma 
boa parte de sua existência é caracterizada pela sua atuação profissional. Em 
suma, com o passar do tempo, ela tornou-se – aos seus próprios olhos e aos 
olhos dos outros - um professor, com sua cultura, seus etos, suas ideias, suas 
funções, seus interesses etc.” (TARDIF, 2000, p.48) 

  

Resolvi, então, que era necessário rever conceitos e práticas. Foi preciso me 

reinventar enquanto professora, para isso era preciso “querer” me reinventar e, era 

imprescindível, “aprender” para poder me reinventar. 

Foi assim que surgiu uma nova profissional, preocupada em ensinar a História, 

mas de outra forma, usando recursos que vão além do livro didático, que, na maioria das 

vezes, é arcaico e sem graça. Recorri aos celulares que, a princípio, eram odiados por 

serem a causa da apatia, do desinteresse e da distração dos alunos e passou a ser visto 

como um poderoso aliado. 

 

Fundamentação Teórica 

 

A ideia inicial para pensar a nossa aula de caça ao tesouro grego, foi partir da 

metodologia da sala de aula invertida ou flipped classroom, em inglês. Segundo Ramal 

(2016), diretora do grupo Gen Educação, “a metodologia tradicional deixa o aluno num 

papel passivo, simplesmente ouvindo as explicações do professor. Ao inverter esse 

modelo e tornar o aluno construtor do próprio conhecimento, há um aumento na 
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presença e participação em sala de aula.” O jovem se torna o protagonista do processo 

de ensino aprendizagem, ele é levado a tecer os saberes, trabalhando para chegar a 

conclusões próprias e aprendendo a aprender. 
 
“A sala de aula invertida (SAI) é uma metodologia que vem se destacando na 
denominada aprendizagem ativa (active learning). Ao contrário da 
metodologia tradicional, em que o foco está no professor, na aprendizagem 
ativa o foco está no estudante. Além disso a SAI busca promover uma 
aprendizagem com significado” (MARTINS, 2018) 

 

Precisamos lembrar que não é uma metodologia fácil e que não funcionará 

sempre de forma perfeita como foi planejada. Nesse momento, é preciso ter um plano B, 

é necessário adaptar a aula ou a estratégia pensada para aquela turma, naquele 

momento. O professor vai precisar de um tempo maior de preparação, um cronograma, 

um roteiro, habilidades tecnológicas desenvolvidas e um comprometimento enorme 

para planejar uma aula na metodologia de sala de aula invertida. Sim, dá mais trabalho 

usar aprendizagem ativa, requer muito mais conhecimento do que uma aula expositiva 

dialogada tradicional. Mas, o prazer e o envolvimento que desperta, na maioria dos 

alunos, vale cada segundo. 

Aqui, é interessante ressaltar o conceito de resiliência. Nós professores, não 

podemos, nunca, esquecer dessa palavra e dessa prática. Ser resiliente é estar pronto e 

disposto a melhorar, se adequar a novos modelos, metodologias e ideias. É sair da 

caverna, se adaptar a luz e ver com outros olhos aquilo que era considerado tão perfeito. 

De acordo com Taboada (2002), “entende-se, de maneira geral, resiliência como sendo 

o processo onde o indivíduo consegue superar as adversidades, adaptar-se de forma 

saudável ao contexto.” 

Outro ponto relevante, talvez o mais importante descrito até aqui, é conhecer seu 

aluno, ter acesso aos ambientes da escola, perceber as especificidades da comunidade na 

qual a escola está inserida, entender os problemas e desafios que os seus estudantes 

enfrentam no dia a dia e planejar de acordo com as possibilidades reais que que você vai 

enfrentar. 
“Conheço um sábio provérbio que diz: “para ensinar história a João é preciso 
entender de ensinar, de história e de João”. Há algumas décadas se pensava 
que para entender de ensinar história bastaria entender de história, pois o 
ensino dessa disciplina consistia num processo de transmissão de 
conhecimentos históricos protagonizados pelo professor e, conquanto este 
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utilizasse técnicas e recursos adequados, a aprendizagem “de João” seria uma 
consequência natural. Há que se considerar, no entanto, que nos processos de 
ensinar e aprender história estão implicados três elementos indissociáveis, 
quais sejam: a natureza da história que se escolhe ensinar, com seus 
conceitos, dinâmicas, operações, campos explicativos; as opções e decisões 
sobre aspectos de natureza metodológica, a transposição didática ou o “como 
ensinar”; e a especificidade da aprendizagem histórica, que pressupõe o 
desenvolvimento de estratégias cognitivas, de noções e conceitos próprios 
dessa área de conhecimento com vistas à construção do pensamento histórico 
por crianças, jovens e adultos.” (CAIMI, 2009) 

 

 

Metodologia 

 

Partindo do referencial de aprendizagem ativa, usando como conhecimento a 

produção da memória produzida pelas sociedades humanas: cidadania e democracia na 

antiguidade, com o objetivo de desenvolver as habilidade de identificar as 

manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico  em 

diferentes sociedades e comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre 

determinado aspecto da cultura, iniciamos a elaboração do plano de aula  com a 

construção de um painel de palavras. 
Imagem 1: Confraternização 

Fonte: Autoria própria 
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O Brainstorming, também chamado de tempestade de ideias, foi uma dinâmica 

em que os alunos escreveram palavras aleatórias, em post-its, sobre a Grécia antiga, 

eram termos que eles lembravam naquele momento e fomos colando no mural da sala. 

Analisamos, em seguida, cada anotação e foi possível perceber o conhecimento prévio 

que os alunos traziam sobre o tema. Simultaneamente a essa atividade, estava 

acontecendo um work coffee, que já havia sido preparado pela própria turma, 

despertando a atitude do trabalho em equipe. Foi assim, de forma descontraída e 

informal, que começamos o conteúdo de Grécia Antiga. 
 

Imagem 2: Produtos     

 
Fonte: Autoria própria. 

          

A etapa seguinte foi previamente realizada por mim, criando QRCodes, elaborei 

8 códigos com imagens, questões e orientações de realização dessa atividades. Essas 

pistas foram espalhadas, uma por semana, em vários ambientes da escola. Os alunos 

deveriam achar os códigos, com um leitor de QRCodes decifrá-los, organizar e analisar 

as informações colhidas durante as quatro semanas. 

Agora era a vez de trabalhar com as informações recolhidas. Infográficos são um 

tipo de representação visual gráfica, que ajuda a apresentar dados e explicar questões e 

assuntos. Os alunos deveriam transformar as imagens e anotações em um infográfico, 

para isso eles poderiam usar os celulares ou computadores, orientei que fizessem pelo 

aplicativo ou ferramenta online e fossem criativos com os designs. Quando pronto, 
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esses infográficos deveriam ser compartilhados no Google sala de aula da turma. O 

Google Classroom, ou Google sala de aula, é uma ferramenta onde os professores e 

alunos se conectam facilmente e é possível compartilhar trabalhos, tarefas, slides e 

propor atividades. 

Como forma de avaliação, foi elaborado um check list com os critérios que eram 

necessários seguir, entre eles, pontualidade, organização, criatividade, conhecimentos e 

habilidades que foram desenvolvidas em toda a extensão do projeto e a pontuação que 

possuía cada tópico solicitado. Esse check list foi entregue com antecedência para os 

alunos saberem quais aspectos seriam avaliados, para que pudessem produzir o trabalho 

de acordo com as normas pedidas. 
 

Imagem 3: Avaliação 

Fonte: Autoria própria 
 

Para finalizar a nossa caça ao tesouro, construímos uma nuvem de palavras 

(word cloud), um gráfico digital que mostra o grau de frequência com que os vocábulos 

são escritos. Com uma ferramenta de interatividade, os alunos usaram os celulares para 

digitar termos que demonstravam os conhecimentos adquiridos, a partir de palavras 

chaves que iam sendo projetados pelo data show dando ênfase maior as termos que 

eram mais lembrados. Essa Nuvem de palavras foi impressa e exposta no mural da sala. 
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Considerações 

 

Quando falamos em Brainstorming, woork coffee, QR Codes, infográficos, 

Google classroom, nuvem de palavras, Kahoot! e check list, parece impossível, ou 

insano, pensar nesses recursos como ferramentas pedagógicas para uma aula de Grécia 

Antiga. 

Durante muito tempo me coloquei contra a ideia de usar a tecnologia em sala de 

aula ou pior ainda, achava que os alunos eram quem deveriam mudar as atitudes 

enquanto eu ficava ali, na minha eterna aula expositiva dialogada, quase um monólogo. 

O que eu consegui, trabalhando desta forma? Afastá-los cada vez mais da disciplina de 

história. Os corpos estavam ali, sentados e imóveis, mas os pensamentos viajavam para 

qualquer lugar, fugindo da monotonia da sala de aula. Cada vez que eu me virava, os 

celulares eram rapidamente olhados com uma energia e um prazer inenarrável. 

Usei pela primeira vez um jogo online, onde eles precisavam dos celulares para 

responder questões que eu havia preparado como uma revisão para a prova. Os olhos 

deles brilharam e pediram pra jogar novamente e mais uma vez e mais uma. Percebi o 

poder que tinha nas mãos, foi preciso me reencontrar como professora e reinventar a 

minha prática ultrapassada. Não foi fácil. Não são todas as aulas que podemos usar 

essas estratégias. Vários obstáculos vieram e pedi ajuda para colegas e alunos, fui 

mexendo em ferramentas e procurando aplicativos, errando e acertando, e quanto mais 

eu chegava com novidades, mais os alunos se aproximavam da aula.  

O processo de ensino aprendizagem se tornava mais rico e mais prazeroso. O 

relacionamento entre eu e meus alunos melhorou, trazem ideias, nomes de jogos com 

conteúdo histórico e fazem interferências positivas nas aulas, mesmo quando elas são 

mais tradicionais. Resiliência é a capacidade de adaptar-se. Eu aprendi a ser resiliente! 

Para os estudantes, a História não é mais uma disciplina que narra fatos e memoriza 

datas. Tornou-se uma aula em que analisamos e estudamos o passado a partir de 

recursos que a tecnologia nos oferece, de forma dinâmica, interativa e prazerosa. 
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CARAMURU – A INVENÇÃO DO BRASIL? ANÁLISES E REFLEXÕES 
SOBRE A CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS HISTÓRICAS A PARTIR DA 

LINGUAGEM FÍLMICA FEITA POR ESTUDANTES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Fernando Leocino da Silva7 
fernando.leocino@ufsc.br 

 

RESUMO: O presente trabalho procura levantar questões e reflexões acerca da 
aprendizagem histórica partindo de uma experiência com estudantes do Ensino 
Fundamental (nonos anos) do Colégio de Aplicação/UFSC tendo como base os registros 
memoriais construídos em seus cadernos escolares. O chamado Memorial foi fruto de 
uma narrativa da própria experiência retomada a partir de elementos significativos que 
vieram à lembrança dos estudantes após as discussões de sala de aula levando em 
consideração as problematizações sobre a construção da memória histórica a partir das 
narrativas fílmicas. Tendo como referencia a exibição do filme “Caramuru – a invenção 
do Brasil” (BRA, 2001, Guel Arraes) a análise dos textos dos adolescentes é percebido 
como parte do processo de aprendizagem e possibilidades de manifestações de suas 
consciências históricas. Trata-se de um documento de cunho pessoal, onde cada 
estudante construiu seus registros, espaço onde externalizou alguns dos seus processos 
de aprendizagens: fruto de suas reflexões, nos aspectos cognitivos, afetivos, emocionais, 
revelando suas experiências, emitindo comentários, colocando questionamentos, 
assumindo posturas. Pelo seu caráter reflexivo e sistematizador, o Memorial pôde ser 
visto como uma possibilidade para que o estudante, ao longo das aulas, reunisse 
elementos para a produção de um conhecimento significativo que refletisse o seu pensar 
enquanto sujeito histórico. O processo de escrita ao beneficiar a organização de 
pensamentos favorece manifestações onde se percebem aprendizagens históricas como 
processos de tomada de consciência. Este trabalho de pesquisa procura dialogar com os 
escritos de J. Rusen, M. A. Schmidt, I. Barca, L. F. Cerri, entre outros, buscando 
discutir suas possibilidades e limitações.   
 

                                                 
7 Possui Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina – 
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Palavras-chave: Caderno Memorial. Narrativas Fílmicas. Aprendizagem Histórica. 

Consciência Histórica. 

 
  

Constantes são as inquietações que perpassam a vida de um docente. Uma das 

mais perturbadoras diz respeito as relações estabelecidas entre estudantes e professores 

nos processos de ensino e aprendizagem. Como os estudantes atribuem sentido ao 

aprendizado de História? Como constroem significado para aquilo que lhes é 

mobilizado em sala de aula? O presente trabalho procura levantar questões e reflexões 

acerca do tema partindo de uma experiência com estudantes do Ensino Fundamental 

(nonos anos) do Colégio de Aplicação/UFSC tendo como base os registros memoriais 

construídos em seus cadernos escolares. O comumente chamado memorial foi fruto de 

uma narrativa da própria experiência retomada pelos estudantes a partir de elementos 

significativos que vieram a sua lembrança após as discussões de sala de aula que dizem 

respeito as discussões em torno a exibição e discussão do filme Caramuru – a invenção 

do Brasil.  

 

Narradores e narrativas na história escolarizada. 

 

Antes, cabe ponderar e problematizar, neste contexto, o papel ocupado pelo 

professor na sala de aula no estímulo e na mediação da construção do conhecimento 

escolar. O professor de História, como lembra Ana Maria Monteiro e Fernando de 

Araújo Penna, entendido enquanto narrador, constrói “fios” que mobilizam saberes e 

constroem sentido aos estudantes. O docente seleciona (seletividade cultural) o que vai 

ensinar e explicar. Seu saber docente (TARDIF, 2002) subsidia a construção das 

escolhas, nos encaminhamentos que julga mais eficazes para atingir os objetivos 

propostos. Seu trabalho de mediador produz formas narrativas (analogias, metáforas, 

ilustrações, exemplos, etc.) em função da idade e das características gerais dos alunos 

(adaptação) e das características específicas de cada turma (adequação) (MONTEIRO, 

2007; MONTEIRO; PENNA, 2011). Mas, como o estudante atenta a essas narrativas? 

Como ele conta e como ele narraria aquilo que fora tratado e mobilizado pelo seu 
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professor na sala de aula? Como ele torna as aulas de História experiência? (se é que o 

faz?) 

Questões como estas deram cabo a pesquisa que ora apresenta algumas questões 

e reflexões.  Se o professor constrói narrativas para mobilizar e promover saberes, o 

estudante também as estabelece em um processo de significação de conhecimentos. 

Construir o memorial8 consistiu, então, em um exercício sistemático de escrever parte 

da própria história, de rever a própria trajetória cotidiana e aprofundar reflexões sobre 

ela. Trata-se de um documento de cunho pessoal, onde cada estudante, como atividade 

de casa, construía seus registros, espaço onde externalizava alguns dos seus processos 

de aprendizagens (fruto de suas reflexões, nos aspectos cognitivos, afetivos, 

emocionais, revelando suas experiências, emitindo comentários, colocando 

questionamentos, assumindo posturas). 

Nesse cenário, como lembra Maria Lima, a competência narrativa é definida 

como a habilidade de a consciência humana realizar procedimentos que dão sentido ao 

passado, tornando efetiva a orientação temporal na vida prática no presente através de 

recordação da realidade passada (LIMA, 2009, p.233). Assim, enquanto mediador 

interno, o processo de escrita favorece as possibilidades de pensar, organizar, lembrar, 

planejar, arquivar, etc., cuja ocorrência promove uma transformação no modo de o 

sujeito operar o mundo, e também em sua autoimagem e em sua maneira de relacionar-

se socialmente. Essa relação mediada entre pensamento e linguagem inclui a palavra 

como signo, como meio de contato com o mundo exterior, consigo mesmo e com a 

própria consciência. Esses signos9 possibilitam que a utilização de marcas externas se 

                                                 
8 A construção dos memoriais tornou-se uma atividade rotineira de registro através de calendário 
previamente organizado para que quinzenalmente (ou a cada três semanas, dependendo de dias sem aulas 
letivas como feriados, paradas pedagógicas, etc.) os estudantes utilizassem seu caderno para a construção 
de suas narrativas. De livre escolha os assuntos abordados deveriam ter relação com algum momento, 
discussão, problematização relacionados à aula. O trabalho projetado, no entanto, não objetivava que o 
estudante construísse um resumo do dia, mas que explicasse o que tal assunto o fez pensar, questionar, 
mudar de percepção, indagar. Desafio maior era colocado quando, na medida do possível, deveria 
relacionar estas aulas com a sua vida, com suas inquietações e questionamentos. 
9 Maria Lima traz em seus estudos a perspectiva vygotskiana de que os sistemas de signos não são meros 
“facilitadores” da atividade psicológica, mas seus formadores. Neste caminho, acrescenta, através dos 
estudos de Baktin, o fato de que cada signo ideológico não é apenas um reflexo da realidade, mas também 
um fragmento material da mesma realidade e um fenômeno do mundo exterior que se apresenta como a 
encarnação material da consciência. A consciência, assim, emerge dessas relações, e uma consciência 
individual se comunica com outras através de cadeias de signos, sendo a própria consciência repleta deles. 
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transforme em processos internos de mediação (LIMA, 2009, p.230). As palavras, neste 

sentido, materializadas na fala ou na escrita, constituem signos mediadores na relação 

do homem com o mundo ao materializar os processos de análise (abstração) e de síntese 

(generalização) dos dados sensoriais, os quais resultam num modo de indivíduos 

refletirem suas experiências (LIMA, 2009, p.231). 

Através dos esforços de organização cognitiva procurou-se perceber como os 

estudantes do Ensino Fundamental registravam suas análises na produção de sentidos 

tendo o passado como referência para a sua compreensão do presente. Pelo seu caráter 

reflexivo e sistematizador, o memorial pôde ser visto como uma possibilidade para que 

o estudante, ao longo das aulas, reunisse elementos para a produção de um 

conhecimento significativo que refletisse o seu pensar enquanto sujeito histórico. O 

processo de escrita ao beneficiar a organização de pensamentos favorece manifestações 

onde se percebem aprendizagens históricas como processos de tomada de consciência. 

Nesse caminho, a análise dos textos dos adolescentes é percebido como parte do 

processo de aprendizagem e possibilidades de manifestações de suas consciências 

históricas.  

A consciência histórica, entendida aqui através dos estudos de Jorn Rusen, 

engendra-se em uma operação mental de constituição em que sentidos são atribuídos às 

experiências no tempo a fim de contribuírem no processo de orientação do agir. Neste 

campo, a competência narrativa configura-se como uma competência específica e 

essencial, a qual se manifesta pela função, pelo conteúdo e pela forma10 (RUSEN, 

2010). Assim, ao tratar do processo de escrita como parte do desenvolvimento da 

consciência histórica é necessário considerá-la não como simples vivência, mas como 

parte de uma experiência reflexiva e produtora de sentidos. Isso porque a aprendizagem 

histórica implica em ir além da memorização requerendo uma relação com as 

experiências e com o cotidiano dos estudantes.  

                                                                                                                                               
A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 
consequentemente, somente no processo de interação social (LIMA, 2009, p.231). 
10 A função pode ser chamada de “competência para orientação histórica” (capacidade de compreender 
que o passado é uma fonte de referência para o presente); o conteúdo seria a “competência para a 
experiência histórica” (a possibilidade de entender que a pessoas vivem em outro tempo, fizeram opções, 
tiveram experiências diferentes das nossas), enquanto a forma se configura na “competência para a 
interpretação histórica” (capacidade do ser humano de atribuir significados às transformações sofridas no 
tempo). (LIMA, 2009, p.232) 
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De fora para dentro da sala de aula: Didática da História e o processo de 

aprendizado histórico. 

 

Para tratar das narrativas e das diferentes maneiras formas de como se atribui 

sentido ao conhecimento histórico é necessário o entendimento de que não apenas o 

ambiente escolar influencia a formação da consciência histórica dos estudantes. Há 

diversos meios e formas fora da escola como a família, a comunidade, as diferentes 

mídias (televisão, revistas, filmes, etc.) que pensam a História e produzem significado 

na vida das pessoas (mesmo as elaborações da História sem a forma científica). Nesse 

âmbito, como destaca Luiz Fernando Cerri, os problemas e as potencialidades do 

ensino-aprendizagem da História não estão restritos à relação professor-aluno na sala de 

aula, mas envolvem o meio em que o aluno e professor vivem os conhecimentos e 

opiniões que circulam em suas famílias, na igreja ou outras instituições que frequentam 

e nos meios de comunicação de massa aos quais tem acesso (CERRI, 2001, p.110). 

Nesse caminho, a Didática de História deve se preocupar em analisar todas as formas e 

funções do raciocínio e do conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Isso acaba 

incluindo o papel da História na opinião pública e as representações nos meios de 

comunicação de massa; ela considera as possibilidades e limites das representações 

históricas visuais em museus e explora diversos campos onde os historiadores 

equipados com essa visão podem trabalhar (RUSEN, 2006, p.12). Jorn Rusen, ao 

ampliar os campos de análise para o aprendizado em História nos conduz a considerar 

que a formação histórica dos estudantes depende apenas em parte da escola. É 

imprescindível, neste sentido, considerar com interesse cada vez maior o papel que os 

diferentes meios sociais e culturais em que o estudante vive e consome se quisermos 

alcançar a relação entre história ensinada e a consciência histórica desses sujeitos.  

Faz-se necessário, nesse cenário, não apenas considerar essas questões, mas tê-

las como referência e trazê-las para serem problematizadas na sala de aula. O percurso 

de análise dos escritos memoriais passa por esse caminho quando serão analisadas as 

narrativas construídas pelos estudantes a partir do trabalho desenvolvido tendo por base 
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a exibição de dois filmes no espaço das aulas de História11: Caramuru, a invenção do 

Brasil12 (2001) e Uma história de amor e fúria13 (2013) dentro de um contexto de 

discussões sobre a construção e (re)construção das memórias históricas do processo de 

chegada e exploração dos europeus no “novo” mundo.  

Ao trabalhar com as narrativas fílmicas parte-se do pressuposto que elas são 

didatizações da história. Os filmes, nesse caminho, ganharam sentido nas aulas de 

História como documentos históricos. O documento, como escreve Jacques Le Goff, 

não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o 

fabricou segundo as relações de força que ai detinham o poder. O documento é um 

monumento que resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – 

voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de si próprias (LE GOFF, 1990, 

p.102-3). Assim, os filmes ocuparam espaço das discussões como documentos e 

abriram janelas de discussões para aspectos culturais e sociais da época em que foram 

produzidos ao considerá-los modos de leitura e interpretação do passado a luz do 

presente que o fabricaram. A proximidade temática de ambas as narrativas, ao 

apresentar e representar contatos entre europeus e os povos originários da América14, 

foram discutidas e mobilizadas na sala de aula a partir da problematização da escrita da 

                                                 
11 Trabalho desenvolvido entre a oitava e a décima semana de aulas do primeiro trimestre do ano letivo de 
2017 com as turmas dos nonos anos A, B e C.  
12 “Caramuru – A invenção do Brasil”, BRA, 2001, 88min., direção: Guel Arraes. Sinopse: Em Portugal, 
o jovem sonhador Diogo Álvares (Selton Mello), envolve-se em uma confusão com os mapas que seriam 
usados nas viagens de Pedro Álvares Cabral. Diogo acaba contratado por Dom Jayme (Pedro Paulo 
Rangel), o cartógrafo do rei, para ilustrar o precioso documento, mas acaba joguete da sedutora Isabelle 
(Débora Bloch), francesa que freqüenta a corte em busca de ouro, poder e boas relações. A sedutora 
cortesã rouba o mapa de Diogo, que é então punido com a deportação na caravela comandada por Vasco 
de Athayde (Luís Melo). Como muitas caravelas que se arriscavam, a de Vasco de Athayde naufraga. 
Diogo consegue chegar às costas brasileiras e o que se anunciava como infortúnio acaba sendo um 
estímulo para a história de amor entre o estrangeiro e a bela índia Paraguaçu (Camila Pitanga), que ele 
conhece ao chegar ao paraíso tropical. Muito depois, esta história seria conhecida como a lenda de um 
degredado português que foi também o primeiro rei do Brasil com o nome de Caramuru. (Fonte: 
http://globofilmes.globo.com/filme/caramuruainvencaodobrasil/ acesso em 21.mar.2016). 
13 “Uma história de amor e fúria”, BRA, 2013, 75min., direção: Luiz Bolognesi. Sinopse: “Uma história 
de amor e fúria” é um filme de animação que retrata o amor entre um herói imortal e Janaína, a mulher 
por quem é apaixonado há 600 anos. Como pano de fundo do romance, o longa de Luiz Bolognesi 
ressalta quatro fases da história do Brasil: a colonização, a escravidão, o Regime Militar e o futuro, em 
2096, quando haverá guerra pela água. Destinado ao público jovem e adulto com traço e linguagem de 
HQ, o filme traz Selton Mello e Camila Pitanga dublando os protagonistas. O longa conta ainda com a 
participação de Rodrigo Santoro, na pele do chefe indígena e de um guerrilheiro. (Fonte: 
http://www.umahistoriadeamorefuria.com.br/ acesso em 25.mar.2016.) 
14 No que diz respeito a “Uma história de amor e fúria” foi exibido e trabalhado em sala de aula apenas a 
primeira fase da narrativa no que diz respeito a “colonização”. 

http://globofilmes.globo.com/filme/caramuruainvencaodobrasil/
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História como um discurso, entendido como um instrumento de poder, capaz de 

desenhar a nossa memória coletiva (BOLOGNESI; PUNTONI, 2012, p.11). Luiz 

Bolognesi e Pedro Puntoni destacam em seu livro “Meus heróis não viraram estátua” – 

trabalhado em sala de aula através de partes pré-selecionadas - que a História pode ser 

contada de acordo com interesses diretamente marcados a partir do presente que a 

produz e que as diferentes versões do passado também são construídas em função das 

esperanças e expectativas para o futuro15 (BOLOGNESI; PUNTONI, 2012, p.11).  

Dessa forma, foram levados em consideração nas discussões os momentos 

históricos nos quais os filmes foram produzidos, lançados e exibidos nos cinemas. 

Ambos contaram com o apoio do Governo Federal (através de financiamento da 

produção) com a diferença de que Caramuru – a invenção do Brasil fora produzido e 

lançado na época do Governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), aproveitando das 

comemorações dos “500 anos do descobrimento do Brasil” cujos eventos e festividades 

procuravam sobremaneira dar ênfase a uma narrativa dos grandes feitos e heroísmo dos 

europeus no processo de colonização. Contudo, Uma história de amor e fúria, 

financiado e lançado durante o Governo Dilma Rousseff (PT) abarca uma outra 

narrativa histórica ao contar parte da história da colonização não do ponto de vista do 

“vencedor”, mas de um protagonista – da etnia tupinambá - que é vítima da repressão e 

da violência. Neste último coube ressaltar, durante as aulas, as medidas governamentais 

que regulamentaram e tornaram obrigatório o estudo de história indígena no currículo 

escolar16.  

A contar dessa perspectiva ambas as narrativas fílmicas foram problematizadas 

como tentativas de enquandramento da memória histórica. Como lembra Michel Pollak, 

a produção dos filmes como exemplo de um tipo de enquadramento podendo 

ressignificar memórias coletivas ou deixá-las nos subterrâneos, trabalhando, assim, em 

favor de seu esquecimento. Este último é legitimado pelo Estado sempre que se trata de 

esconder ou silenciar algo, de reprimir a memória (POLLAK, 1989). O filme, assim 
                                                 

15 O futuro é uma expectativa. Do ponto e vista de quem tem privilégios, pode ser a manutenção dos 
privilégios e, portanto, do presente. Para quem aspira mudanças, pode ser a alteração do presente. Desta 
forma, cada ponto de vista olha para trás, para o passado buscando entender onde está a para onde deseja 
ir (BOLOGNESI; PUNTONI, 2012, p.11). 
16 Lei Nº 11.645, de 10 março de 2008, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
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deve ser compreendido, como explicita Flávia Esteves, não como uma obra de arte, mas 

sim como um produto, uma imagem-objeto, cujas significações não são somente 

cinematográficas. Trata-se de partir das imagens, associa-las com o mundo que as 

produz, sem considerá-las meras ilustrações. O filme adquire, dessa maneira, o estatuto 

de fonte preciosa para pensar comportamentos, visões de mundo, valores, ideologias e 

identidades de uma sociedade ou de um dado momento histórico17(ESTEVES, 2007, 

p.485). Portanto, o filme deve ser problematizado como um produto cultural inscrito em 

um contexto sócio-histórico ao construir uma narrativa que remete direta ou 

indiretamente à sociedade que o produziu. Perceber as narrativas fílmicas ancoradas no 

presente que as constituiu nos leva a perceber o cinema também como um lugar de 

memória, na definição de Pierre Nora, “lugares onde a memória se cristaliza e se 

refugia”(NORA, 1993). 

Como os estudantes produziram sentido sobre as acepções do cinema como um 

documento histórico? Que tipo de reflexões escolheram fazer ao longo das discussões 

realizadas naquelas semanas de aula? O que mais lhes chamou atenção? Que tipo de 

significado foi construído? Como esses sujeitos se posicionaram munidos de 

instrumentos que ajudavam a desvelar a produção cinematográfica?  Foram eles 

submetidos ao enquadramento de uma memória coletiva? Questões como estas 

nortearão a leitura e as reflexões sobre os escritos memoriais dos estudantes. Desse 

modo, se procurará perceber as memórias, transcritas em narrativas escritas, como 

decorrentes de experiências interconectadas ao tempo e ao espaço, tanto do presente 

quanto do passado, como fragmentos de manifestações de suas consciências históricas. 

 

Caramuru – a invenção do Brasil, artefato de uma memória brasileira. 

O uso de diferentes fontes e linguagens na sala de aula compõe um terreno 

fecundo para pensar este lugar não como mero local da transmissão de conhecimento, 

mas como momento e espaço de promoção e produção do saber histórico. O uso do 

                                                 
17 Complementa ainda a pesquisadora ao inscrever o cinema como parte da cultura em diferentes 
acepções: uma de dimensão simbólica, remetendo a um conjunto de ideias e valores definidos enquanto 
“representações coletivas” (imagens que os grupos sociais dão a si mesmos) ou ainda, de modo mais 
estreito, no seio das atividades artísticas e culturais. Nesse sentido, o sentir de uma dada sociedade ou 
ainda como um “agente”, que provoca certas transformações e/ou veicula determinadas representações 
(ESTEVES, 2007, p.485). 
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cinema ganhou ao longo das semanas de aula em análise grande espaço referencial 

nesse processo. Não é a toa que dos 75 estudantes dos nonos anos, 63 escolheram 

construir seu memorial a respeito dos filmes problematizados. Para fins de análise faz-

se necessário, no entanto, um recorte para mais cuidadosamente problematizarmos 

algumas das questões que saltaram aos olhos dos estudantes. Para isso, serão levados 

em consideração para a análise deste trabalho aqueles escritos que tiveram como foco as 

discussões do filme Caramuru – a invenção do Brasil (BRA, 2001, 88min., direção: 

Guel Arraes), escolhido como referência para as reflexões de 39 dos estudantes.  

Essa narrativa fílmica foi problematizada a partir de uma ficha de 

acompanhamento que os estudantes tiveram acesso antes da exibição do filme com 

pontos que procuravam encaminhar motes de discussão que seriam retomadas 

coletivamente ao final da primeira semana de aula. Questões sobre cinema e história, 

condições de produção, estranhamento cultural, construção e representação dos 

personagens foram balizas para mobilizar as discussões em sala com as diferentes 

turmas. Importante dosar, neste contexto, que os registros dos estudantes não serão 

entendidos aqui como meras reproduções das aulas, mas como reflexões resultadas do 

trabalho de mediação do professor que buscou doravante articular as problematizações 

do seu conhecimento referencial interposto e articulado as percepções ponderadas pelos 

os estudantes. As narrativas memoriais aqui serão entendidas como parte de um 

processo de significação de conhecimentos levando em consideração que o estudante ao 

“registrar seus pensamentos” precisa lidar com o tema, externalizando suas ideias, 

planejando o texto, estabelecendo relações interlocutivas, obedecendo regras18. Entre os 

atos de planejar e escrever sua produção textual o estudante mobiliza cognitivamente 

informações, amadurece ideias e produz seu sentido sobre o que foi apresentado e 

discutido pelo professor, por ele e por seus colegas.  

Dentro do universo das possibilidades apontadas e registradas pelos estudantes 

houve um grande número de escritos que deram foco e significado ao filme como um 

                                                 
18 O processo de escrita não é feito sem escolhas e sabemos que estamos engendrados por uma cultura 
escolar que vê o professor como a referência do processo de avaliação. Não há ingenuidade em pensar 
que o estudante escreve sem a alusão de que tem um interlocutor (um alvo) para seus escritos. Caberia 
aqui uma longa e madura discussão e análise levando em consideração a AD – Análise do discurso. No 
entanto, pelas limitações deste artigo elas não serão incorporadas. 
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documento histórico levando em consideração as condições de sua produção articuladas 

a autoria da narrativa,  
O filme foi produzido em 2000, no ano da comemoração da 
“descoberta” do Brasil, assim se tornando um documento histórico. 
(...) A história antes de virar um filme foi lançado em formato de 
minissérie na TV Globo. Seu público alvo era transmitida as 22hs. 
(José Vitor) 

 
Alguns dos escritos trouxeram registros pontuais e informativos, sem grandes 

análises e problematizações, como no caso de José Vitor19, restringindo a reproduzir o 

mote de que se tratava de um documento histórico relacionando esta ideia de forma 

pontual a trajetória do filme que antes de ganhar as telas do cinema fora exibido como 

minissérie da TV Globo durante a semana das “comemorações dos 500 anos do Brasil” 

nas últimas semanas de abril do ano 2000. Outros estudantes foram além, ao 

ponderarem sobre a propensa identificação que o público brasileiro deve ter tido com a 

produção (tanto televisiva, quanto a cinematográfica), como foi o caso de Lara, 

  
Na minha opinião o povo brasileiro se indentificou20 mais com o filme 
“Caramuru – invenção do Brasil”, primeiramente porque este filme foi 
feito por um dos canais mais assistidos no Brasil, a Globo, e a mídia 
sempre acaba influenciando o coletivo, mas em segundo porque os 
índios já tinham a fama de preguiçosos antes do filme ser lançado, ele 
só acabou confirmando o que todos já pensavam. (Lara) 

 
Percebe-se em seus escritos um ajuizamento da mídia como força formadora de 

opinião, e por assim dizer, de memórias já que “sempre acaba influenciando o 

coletivo”. Nesse caminho, compreende-se indiretamente que ela percebe a história como 

uma narrativa ao avaliar como o filme confirma a memória que já se tinha sobre a “fama 

de preguiçosos” dos índios brasileiros. 

Ao tratar da narrativa construída no filme houve quem questionou com 

“estranheza” como uma produção nacional ao celebrar o “descobrimento” pode 

minimizar as ações daqueles que julga serem seus antepassados (os “nativos”) 

percebendo esta produção como uma versão ao avaliar como falso a representação 

construída sobre as índias. Este foi o caso de Ingrid,  
 

                                                 
19 Todos os nomes dos estudantes são fictícios. 
20 Este trabalho não procura construir análise linguística sobre as produções dos estudantes. Mesmo assim 
optou-se por preservar a forma escrita construída pelos mesmos. 
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É estranho pensar que um filme produzido por brasileiros, para 
celebrar a data do “descobrimento” do país diminua os nativos, que 
são nossos antepassados, ou que tem um vinculo muito maior com nós 
brasileiros. A cultura representada no filme é totalmente diferente de 
como realmente era, as índias, por exemplo, não se jogavam para os 
europeus. (Ingrid) 

 
O desconforto registrado por essa estudante se fez presente em outros tantos 

escritos. Muitos desses sujeitos deram sentido e marcaram seus textos com 

problematizações de como os meios de comunicação perpetuam em suas narrativas 

alguns estereótipos que alimentam imaginários sociais, memórias coletivas criando 

barreiras difíceis de serem rompidas entre o senso comum e uma perspectiva mais 

crítica dos acontecimentos. Henrique, nesse caminho, poderou, 
 
O caramuru, antes de virar filme, passava num horário em que todos 
podiam ver. (...) O filme só confirmou uma memória que já existia. 
Não é fácil destruir uma memória que já esta viva tanto tempo”. 
(Henrique) 

 
 

A dificuldade em romper com as memórias já enraizadas e tantas vezes 

reproduzidas também foi o mote do texto produzido por Maria Fernanda, 
 
Na minha opinião o público se identificou muito mais com o primeiro 
filme, “Caramuru – a invenção do Brasil”, porque este primeiro filme 
que assistimos é feito com base em estereótipos, o que faz com que as 
pessoas tenham uma identificação maior, pois a opinião de muitas 
pessoas esta sendo reproduzida no filme. (Maria Fernanda) 

 
 
As estereotipias apontadas pela estudante foram foco de parte das discussões 

empreendidas em sala de aula. Filmes, séries, telenovelas ajudam a alimentar 

imaginários e memórias sociais sobre fatos e acontecimentos passados. As 

representações construídas por essas diferentes mídias tem um grande poder de alcance 

e, nesse sentido, auxiliam na perpetuação de determinadas imagens dos fatos históricos 

e na reprodução de certos estereótipos. Por isso, parte dos objetivos das aulas foi 

instrumentalizar o estudante a problematizar o que estava assistindo, levando em 

consideração os públicos para os quais os filmes foram direcionados, bem como quais 

as escolhas narrativas foram realizadas para prender a atenção do expectador. Gabriel, 

nesse contexto, chamou atenção de que, 
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As pessoas acabavam gostando bastante do filme Caramuru, pois é 
uma comédia e no fundo do nosso subconsciente nós nos lembramos 
dos mesmos estereótipos passados no filme e que nossa própria 
família nos ensinou. (Gabriel) 

 
 

As estratégias narrativas aqui foram lembradas ao problematizar que o tom de 

comédia dado ao filme pôde facilmente fazer com que o público se identificasse com 

ele, dentre outras coisas, por levar em consideração que as representações apresentadas 

apenas confirmavam uma memória estereotipada já presente no imaginário social.  Este 

estudante foi além ao relacionar que esta ideia esta umbilicalmente ligada aos 

conhecimentos construídos e reproduzidos no seio familiar. Ao expressar esta relação 

pode-se intuir um movimento de ressignificação entre aquilo que trouxe “de casa” e o 

que construiu a partir das discussões da sala de aula. 

A produção caricata em forma de comédia muitas vezes é utilizada para que as 

características dos personagens sejam clara e rapidamente percebidas pelo público. 

Tratando-se do filme Caramuru, e de outras tantas produções cinematográficas, não há 

objetivos em ensinar algo, mas sim em entreter o público. No entanto, ao representar um 

passado histórico, ligado aos eventos nacionais de comemoração dos “500 anos do 

Brasil”, além de anacronismos e noções errôneas de história, o filme naturaliza e 

perpetua preconceitos sociais. Estas questões foram apontadas nos registros de muitos 

dos estudantes, como foi o caso de Laura e Elisa:  
 
O filme retrata os povos originários brasileiros e um esteriotipo que nosso 
país tem hoje em dia, como os índios da tribo não querem fazer nada, o 
cacique no meio do filme vendendo “arte da praia” é preconceito como esse 
que temos hoje em dia. (Laura) 
 
O cacique Itaparica é retratado como alguém preguiçoso e extremamente 
“malandro”, alguém que faz de tudo para ficar descansando o dia todo. Isso 
tem a ver com o que se pensa dos índios no século XXI e, além disso durante 
o filme pode-se perceber que o cacique tem sotaque nordestino, o que já é 
outro estereotipo brasileiro (o de que o nordestino é preguiçoso). (Elisa) 

 
 

As referências ao tempo presente, quando o filme foi produzido, e sua relação 

direta a percepções de que as narrativas confirmam um imaginário de “hoje em dia” 

demonstram atenção e significado as ponderações mobilizadas em sala de aula do 

cinema como um artefato cultural produto de seu tempo – portanto, uma fonte histórica. 
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Ao ganhar esse sentido, o filme, longe de uma mera ilustração do passado, passa a ser 

instrumento que auxilia na problematização da construção das memórias históricas, bem 

como no ajuizamento de consciências sobre os produtos culturais que a sociedade 

consome. 

Ao ter referência de como as narrativas foram produzidas, ligadas há um tempo 

e a um lugar, outras estereotipias que causaram certa inquietação diz respeito as forma 

como as mulheres indígenas foram representadas. Um exemplo esta nos escritos da 

estudante Victória:  
 
As nativas são mostradas como mulheres oferecidas que gostam de sair por ai 
“pegando” todo mundo (...). Então eu acho que tem bastante relação com o 
estereótipos das mulheres brasileiras atualmente e vejo problema nisso 
porque quanto mais estereótipo aparecer nas telas da TV e do cinema, mais 
pessoas fixavam esta ideia na cabeça e mais difícil será desconstruir este 
estereótipo. (Victória) 

 

A problemática apresentada pela estudante indica sua preocupação com o tipo de 

estereótipo que o filme produz sobre a mulher indígena no passado e a naturalização de 

certas condutas anacrônicas das mulheres brasileiras no presente. Nesse sentido, é 

importante lembrar que o filme, como discute Flávia Esteves, se comunica com o 

mundo que o cerca – com as questões culturais, políticas, econômicas e sociais que são 

postas e vivenciadas no momento de sua produção e recepção (ESTEVES, 2007, p.483). 

A partir dessa relação com a realidade que o produziu as narrativas fílmicas auxiliam 

com certa facilidade a naturalizar ideias e condutas. Felipe mobilizou essas discussões 

para refletir que, 
 
O filme naturaliza o preconceito, o machismo e o esteriotipo da 
mulher brasileira. Por ser uma comédia, as pessoas não percebem os 
estereótipos e os preconceitos que são aplicados principalmente sobre 
as índias. As índias fortalecem o esteriotipo da mulher brasileira nesse 
filme, como alguém burra que quer saber de sexo. Os índios, como o 
cacique é retratado como uma pessoa preguiçosa, e, como tem sotaque 
baiano fortalece o estereotipo de que todo nordestino não faz nada. 
Com humor, os preconceitos são naturalizados, o humor faz com que 
tudo soe natural mesmo o machismo e o racismo. (Felipe) 

 
 

De todo este processo de discussões é importante ainda ressaltar que a produção 

cinematográfica opera escolhas, decupa a realidade, constrói imaginários, memórias e 
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projeta ações interligadas ao presente que o produziu em uma relação direta com as 

expectativas de futuro. Nesse canário, os filmes, como didatizações da História, ao 

serem problematizados em sala de aula podem instrumentalizar os estudantes a utilizá-

los na análise de sua vida prática, interpretando as formas históricas e desenvolvendo 

consciências sobre o mundo ao seu redor.  

Para encerrar as análises (mesmo que preliminarmente) deste trabalho, no 

entanto, é importante atentar para o papel do professor-mediador que promove, 

possibilita, mobiliza saberes através das narrativas de suas aulas. Cada estudante 

significa e produz sentido para as aulas de uma forma particular. O trabalho cotidiano 

no processo escolar passa longe da produção homogeneizadora de uma fábrica. A 

atividade docente não transmite conhecimentos, mas promove possibilidades que 

podem produzir ou não sentidos e significados aos estudantes. Gabriela, nos ajuda 

entender isso ao expressar em sua narrativa memorial que, 
 
Eu acho que filme mostra as raízes do Brasil. Eu não sabia nada da 
história do Brasil e agora eu entendo um pouco sobre como era aquela 
época. (Gabriela) 

 

Algumas considerações... 

 

O trabalho cotidiano do professor deve estar atento para tudo que produz sentido 

a História. É necessário incorporá-las a sala de aula em uma perspectiva sócio-histórica, 

problematizando-as como documentos, fontes de aprendizado para que se possa 

trabalhar sob um viés crítico dentro de um planejamento de atividades de análise que 

leve em conta as questões sociais e culturais na promoção de um pensamento crítico que 

auxilie na desnaturalização das versões históricas tomadas como verdades. Assim, deve 

ser função do ensino de História problematizar as memórias que, de modo geral, são 

tomadas como História. Os filmes como fonte permitem ser entendidos como recursos 

didáticos, que longe de serem compreendidos como elementos ilustrativos de 

determinados conteúdos auxiliam na problematização e construção de narrativas e 

memórias históricas. 

Nesse âmbito, o conhecimento histórico deve ser problematizado dentro da sala 

de aula e não simplesmente reproduzido. Por isso, se faz importante perceber o 
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estudante não como um ser “sem consciência”, mas como um sujeito que tem uma visão 

própria de mundo socialmente construído. O ensino de História deve instruir o estudante 

a pensar historicamente e mobilizar nesse sujeito possibilidades de desenvolvimento de 

sua consciência histórica. 

Dentro desse contexto as narrativas memoriais dos estudantes tem uma função 

pedagógica-formativa na medida em que o seu processo de elaboração ao longo do ano 

escolar - como um exercício contínuo e gradativo – auxilia o estudante no 

desenvolvimento e na articulação dos nexos entre a vivência de atuação social e os 

conceitos e conteúdos historiográficos, de modo a abrir possibilidades da geração de 

uma interpretação crítica da sua experiência e na construção de saberes escolares que 

problematizassem a própria realidade que os cerca. Dessa maneira, o professor precisa 

ler os textos dos estudantes como resultado de um conjunto de saberes, de relações, de 

valores e conhecimentos e resultados da negociação de sentidos que produziu 

significados em sua consciência.  
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GÊNERO E DIVERSIDADE NO ENSINO DE HISTÓRIA: EXPERIÊNCIAS, 
DISCURSOS E PRÁTICAS.

 
Coordenação: Prof. Esp. Robson Ferreira Fernandes 21 
rofefe23@gmail.com 
 
RESUMO 
 
Assim como os processos sociais são históricos, construir compreensões sobre a 
História também o é, e isso significa discutir sobre sua relatividade conforme os 
períodos pelos quais passa. Nos últimos anos, por exemplo, ensinar História se tornou 
uma resposta a demandas e desafios que envolviam uma renovação do olhar sobre a 
prática do ensino, bem como da prática enquanto produção de saber histórico. Os 
chamados problemas de gênero (sexualidade, diversidade, violência de gênero, 
homo/lesbo/transfobia, direitos das mulheres, pertença histórica) se tornaram pauta 
necessária dentro e fora das salas de aula e em muitos casos dentro ou fora da História 
enquanto disciplina. Considerando os problemas de gênero como sendo também o 
conjunto de discursos disseminados (parlamentares, mídia, profissionais liberais, 
empresários, legislações) e que trazem em seu bojo o conservadorismo, a misoginia, a 
homofobia, sem esquecer de relacioná-los a vida social mais ampla de um país que 
possui altos índices de violência contra mulheres e LGBT+ como o Brasil, as reflexões 
propostas neste Grupo de Discussão, buscam compreender a diversidade de 
experiências, culturas, formas associativas e dinâmicas que contribuam para uma 
humanização crítica e respeitosa no coração de jovens impulsionados pelo sentimento 
de mudança e transformação de seu meio social. O desafio inicial é socializar no 
decorrer dos encontros, contestações que levam a pensar sobre História, Gênero e 
Diversidade: O que é ser Homem e o que é ser Mulher? O que a sociedade dita como 
certo, é correto? Quem é a lésbica, o gay, o bissexual, o heterossexual, o transgênero 
etc? Por que as violências nascem de superioridades machistas ou de ódio intrínseco a 
uma “minoria”? Para responder essas questões, é necessário falar na pluralidade de 
identidades e expressões de gênero e algumas consequências das violências. Diante 
deste quadro e buscando melhor se posicionar frente a ele e ao conjunto estrutural de 
desafios que nos são apresentados no tempo presente enquanto professores de história e 

                                                 
21 Especialista em Gestão Pública pela Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, 2016. Graduado em 
História (Licenciatura) pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Concluído em 
2014. Pesquisador (CNPq) do Centro de Ciências da Educação – UFSC, sobre Educação e Tecnologia, 
2015. Prêmio Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal – 2015. Educador destaque na 
Promoção da Igualdade de Gênero – Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. Atualmente é 
professor da rede estadual de ensino - Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e da rede 
municipal de Ensino de Palhoça. 
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discentes que acreditam nos Direitos Humanos, este Grupo de Discussão recebe 
trabalhos concluídos ou em andamento, apresentação de projetos, relatos de experiência 
(docentes e discentes), relatórios de atividades de campo, trabalhos de ativistas e 
militantes que contribuam para aprofundar as discussões sobre a prática docente diante 
dos problemas de gênero e discursos conservadores e de ódio. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 

As pessoas estão em constante transformação, variando seus interesses e desejos, 

alterando práticas cotidianas e a forma como se percebem e como veem os outros. 

Durante muito tempo prevaleceu, na maior parte das sociedades, a ideia de que as 

diferenças entre homens e mulheres eram naturais e definidas por diferenças nos corpos 

biológicos. As mulheres teriam nascido com uma aptidão maior para o cuidado com o 

lar e os filhos, enquanto os homens tinham maior facilidade para trabalhar fora, fazer 

maior esforço físico e assumir cargos de chefia, entre muitas outras concepções que 

marcaram as distinções entre os sexos. Esse mesmo discurso era, notadamente, utilizado 

para justificar a subordinação feminina e as relações desiguais entre homens e mulheres. 

A história marca um elo de manifestações no decorrer de seu tempo que possibilitam a 

reflexão crítica sobre essas práticas. 

Diante desse quadro que ainda rege as relações de gênero, os principais objetivos 

deste Grupo de Discussão serão: conscientizar, sensibilizar e informar alunas/os, 

professoras/es, funcionárias/os, mães e pais sobre a necessidade urgente do trabalho 

com questões de gênero e diversidade na escola, contribuindo, desse modo, com a 

formação humana integral; estimular o debate e a reflexão sobre questões de gênero e 

diversidade na escola; desmistificar o trabalho com gênero e sexualidade na escola; 

diminuir situações de preconceito e injustiças no ambiente escolar; trabalhar  com temas 

transversais e que estão contidos nos marcos legais do país. 

Com esses objetivos, pretendemos atingir (não concluindo a temática, mas, 

agora, percebendo nas ações desses sujeitos) professores e interessados nos assuntos 

para proporcionar experiências didáticas metodológicas para a sala de aula e se 

conscientizarem que há possibilidades de termos um mundo mais justo, humano, igual e 

tolerante. 
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A escola que queremos e de que necessitamos precisa ser um ambiente onde 

todas e todos sejam respeitadas/os e sintam-se bem consigo mesmas/os. Acreditamos 

que é a partir da educação que também a sociedade tornar-se-á mais justa e igualitária. 

As questões de gênero e diversidade vivem na e habitam a escola. Muitas vezes, 

são essas mesmas questões as responsáveis por situações de violência, preconceito e 

injustiça no ambiente escolar. É função e responsabilidade da escola trabalhar com tais 

questões de modo que não seja a escola um espaço promotor de desigualdade, dor e 

sofrimento. 
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TIREM A CULPA DA CHAPEUZINHO VERMELHO: 
DESCONSTRUINDO A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA POR MEIO DE 

CONTOS DE FADAS   
 

Dayanne Schetz22 
 

Resumo: Em 2016 o país se viu em meio a novas discussões acerca da culpabilização 
de uma vítima de estupro. Dessa vez o caso era de uma adolescente de dezesseis anos de 
idade do Rio de Janeiro que, segundo as notícias, havia sido violentada por 33 homens. 
Notícias e reportagens sobre o caso não faltaram. Também não faltaram pessoas 
apontando que a culpada pelo estupro era a vítima pois, segundo a opinião de diversas 
pessoas, ela não deveria estar naquele local, naquele horário, interagindo com aquelas 
pessoas. Nas salas de aula também não faltaram opiniões. Defendendo que a culpa era 
da vítima ou dos estupradores, o ambiente estava propício para discussões acerca da 
culpabilização da vítima. O presente trabalho é um relato de aula com uma turma de 
sétimo ano, onde a partir do conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho”, pode-se 
questionar e discutir: de quem é a culpa, afinal?  

 
Palavras-chaves: Chapeuzinho Vermelho – Culpabilização da vítima – Gênero 

 

 

Introdução 

 

A prática do ensino de História não está desvinculada da realidade que nos 

cerca, por isso, tudo aquilo que é transformado em notícia nas mídias – televisivas e 

sociais – acaba reverberando no espaço escolar. Alguns assuntos mais, outros menos, 

chamam a atenção das/os alunas/os e elas/es querem discutir. 

Em maio de 2016 a violência sexual contra uma adolescente no Rio de Janeiro 

virou notícia, virou fofoca, virou motivo de piada e virou motivo de apontar a culpa 

para a vítima. Mais uma vez a sala de aula se mostrou um espaço em que a discussão se 

fazia necessária.  Enquanto professora de História, não poderia deixar de discutir 

criticamente as violências sofridas por mulheres desde tempos remotos, em que são 

apontadas como culpadas das violências que sofriam. Como mulher, não podia permitir 

que discursos de ódio fossem disseminados sem que problematizássemos coletivamente 

o porquê disso ocorrer. 

                                                 
22Mestra em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora substituta no 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo atuado por três anos e meio da 
rede pública do Estado de Santa Catarina.  
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Das culpabilizações das vítimas: de Chapeuzinho Vermelho a adolescente do Rio 

de Janeiro 

 

Muitas/os de nós, ainda crianças, somos apresentadas/os a histórias de contos de 

fadas e, entre elas, está a história de Chapeuzinho Vermelho. Como várias das histórias 

de contos de fada, essa também tem uma moral no final da narrativa.  

Antes de terem versões escritas, os contos de fadas eram transmitidos oralmente. 

Era uma maneira de transmitir conhecimentos, avisos e valores de uma cultura. Finais 

felizes como os que vemos hoje nas versões adaptadas em filmes Disney, por exemplo, 

não eram comuns. 

Um estudo realizado em 2016 por Sara Graça da Silva, da Universidade Nova de 

Lisboa, Portugal, e por Jamie Tehrani, antropólogo da Universidade de Durham, no 

Reino Unido, mostra que algumas dessas histórias que conhecemos atualmente tem 

origem há 6 mil anos, na Idade do Bronze. A origem dessas histórias sempre foi 

polêmica, pois muitas são semelhantes, mas distam cultural e geograficamente entre si. 

Para alguns especialistas, a sua proximidade se devia ao fato de abordarem temáticas 

relacionadas as questões humanas; outros defendem que elas surgiram em um momento 

e cultura específicos, e acabaram se espalhando pelo planeta com as migrações humanas 

e contatos entre diferentes povos. Os irmãos folcloristas Jacob e Wilhelm Grimm, 

publicaram em 1812 contos de fadas no livro “Kinder und Hausmärchen” (“Histórias 

para crianças e o lar”, em tradução livre). Wilhelm afirmava que as histórias que eles 

haviam reunido eram muito antigas, tendo encontrado semelhanças em contos de povos 

do Norte da Europa ao Sul da Ásia (SILVA; TEHRANI, 2016). 

Para realizar o estudo, Silva e Tehrani utilizaram a filogenética, um método 

utilizado em análises de biologia evolucionária, onde se comparam diferentes espécies 

para montar uma ‘árvore genealógica’ e chegar a um ancestral comum entre elas. Essa 

análise foi feita com os contos de fadas, pois eles também evoluíram com o tempo, 

sofrendo alterações de acordo com os povos e culturas que tinham contato com eles e os 

modificavam. Com base nas narrativas e palavras usadas, descobriram as versões 

originais mais antigas (BAIMA; GRANDELLE, 2016, s/p).  
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O motivo dos contos de fada transmitidos oralmente durante milênios terem 

chegado aos nossos dias, segundo a pesquisa, se deve ao fato de tratarem de dilemas 

atemporais para os seres humanos, como a luta entre bem e mal, certo e errado, humano 

e animal, moral e imoral (SILVA; TEHRANI, 2016). Ditavam regras sociais e culturais 

que as pessoas de determinado grupo acreditavam ser importantes. Eram, portanto, 

formas de transmitir os conhecimentos. 

Pode-se perceber que, na história de Chapeuzinho Vermelho, também há 

ensinamentos que a/o narradora/or gostaria de repassar. Atentemos ao resumo da 

história:  

A mãe de Chapeuzinho pede que ela leve um bolo e manteiga para sua avó, que 

está doente. A menina, que teria de ir visitar a avó sozinha, acaba encontrando com o 

“compadre lobo” (PERRAULT, 2010, p. 78) no bosque. O lobo sentiu vontade de 

devorá-la, mas não o fez por conta dos lenhadores que estavam próximos. O lobo 

começou a conversar com a garota, perguntando-a onde iria, e a menina, “[…] que não 

sabia que era perigoso parar e dar ouvidos a um lobo” (Idem) conta a ele que vai visitar 

a avó que está doente, além de dizer o que levava para ela e onde a avó morava.  

O lobo diz a Chapeuzinho que também faria uma visita, mas que iriam por 

caminhos diferentes, para ver quem chegaria primeiro. Chapeuzinho acaba concordando 

com o lobo, que se aproveita da ingenuidade dela em lhe dar ouvidos, e vai até a casa da 

avó o mais rápido que pode, passando pelo caminho mais curto. Chapeuzinho 

Vermelho, além de ir pelo caminho mais longo, vai aproveitando o trajeto para pegar 

castanhas, colher flores e correr atrás de borboletas.  

Ao chegar na casa da avó, o lobo disfarça sua voz para enganá-la, fazendo-a 

acreditar que era sua neta. O lobo entra na casa com a permissão da vovozinha, a devora 

e aguarda a menina. Na versão dos irmãos Grimm, a menina fica ao lado do lobo, 

disfarçado de avó da garota, e os dois conversam. Na versão de Perrault, Chapeuzinho 

não está ao lado do lobo, que está deitado na cama: a menina, a convite do lobo, tira sua 

roupa e deita na cama com ele, acreditando ser sua avó. Eis que acontece o diálogo tão 

famoso: 

 
“Minha avó, que braços grandes você tem!” “É para abraçar você melhor, 
minha neta.” “Minha avó, que pernas grandes você tem!” “É para correr 
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melhor, minha filha.” “Minha avó, que orelhas grandes você tem!” “É para 
escutar melhor, minha filha.” “Minha avó, que olhos grandes você tem!” “É 
para enxergar você melhor, minha filha.” 
“Minha avó, que dentes grandes você tem!” “É para comer você.” 
(PERRAULT, 2010, p. 80-81) 
 

 

Após essa conversa lado a lado, o lobo devora a menina e, nessa narrativa 

ninguém as salva. Ambas morrem devoradas pelo “compadre lobo”. 

Na versão dos irmãos Grimm, publicada no século XIX, a mãe de Chapeuzinho 

a adverte: “[…] quando estiver na floresta olhe para a frente como uma boa menina e 

não desvie do caminho” (GRIMM, 2010, p. 145-146). Depois disso, o desenrolar da 

narrativa é muito parecido com a versão anterior, porém há um salvador: um caçador 

que ouve os roncos do lobo que dorme após ter feito a refeição. Ele abre a barriga do 

lobo, salva a vovó e a neta Chapeuzinho e enchem a barriga do lobo com pedras 

(GRIMM, 2010, p. 149-151-146). Não há, ao final da história, uma moral, diferente da 

narrativa escrita por Charles Perrault. Em forma de versos, a moral é a seguinte: 

 
Vemos aqui que as meninas e, sobretudo, as mocinhas lindas, elegantes e 
finas, não devem a qualquer um escutar. E se fazem-no, não é surpresa, que 
do lobo virem o jantar. Falo "do" lobo, pois nem todos eles são de fato 
equiparáveis. Alguns são até muito amáveis, serenos, sem fel nem irritação. 
Esses doces lobos, com toda a educação, acompanham as jovens senhoritas 
pelos becos afora e além do portão. Mas ai! Esses lobos gentis e prestimosos 
são, entre todos, os mais perigosos. (PERRAULT, 2010, p. 82) 
 

O que Perrault quis dizer com esse escrito pós-história? Que as meninas, em 

especial as mocinhas, não devem escutar qualquer pessoa. Fala sobre a obediência 

infantil, que deve ser seguida, mas fala principalmente sobre não se deixar seduzir por 

nenhum “lobo”. E ainda há um alerta para aquelas que dão ouvidos aos “llobos”: virarão 

jantar!  

Perrault tem nesse conto infantil algumas metáforas. Os lobos são homens e 

quem ouvir um Lobo, ou seja, se deixar seduzir por um homem, virará jantar, uma 

metáfora para quem se torna vítima de homens, sejam eles visivelmente cruéis ou não. 

Em Chapeuzinho Vermelho a menina é vista como a culpada por ter dado 

ouvidos ao lobo. As pessoas não costumam perceber o problema no lobo, que a enganou 

para poder aproveitar-se da ingenuidade da menina e fazer mal a ela e a avó. É possível 
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perceber que o lobo estava mal intencionado desde que viu Chapeuzinho Vermelho: ele 

não a devorou naquele momento pois haviam testemunhas. Se estivesse só com a 

menina, possivelmente não teria pensado duas vezes para atacá-la. 

Assim como outros contos de fada, esse busca mostrar quais as formas corretas 

de comportamento social esperado, no caso, de meninas: seguir o caminho sem desviar, 

sem dar ouvidos a quem encontrarmos. Mas, quem questiona o que o lobo, mal 

intencionado, aproveitando-se da inocência e ingenuidade da menina, estava fazendo na 

floresta, espreitando por uma vítima? 

Chapeuzinho Vermelho foi vista como culpada de seu triste destino, a 

adolescente do Rio de Janeiro que foi violentada em maio de 2016 também foi colocada 

como a causadora de seu estupro, afinal, ela estaria lá por vontade própria. Em uma 

sociedade machista como a que vivemos, uma adolescente sofrer abuso sexual não é 

culpa de quem praticou o ato. É culpa de quem provocou a situação colocando-se em 

um lugar onde estaria vulnerável. 

Segundo notícia do portal G1 veiculada à época da violência sofrida pela 

adolescente, ela encontrou-se com um rapaz com quem se relacionava há três anos, 

alguém que ela conhecia, que era próximo. Sobre seu relato as informações são as 

seguintes:  

 
A adolescente teria ido até a casa de um rapaz com quem se relacionava há 
três anos, no último sábado (21). Ela se lembra de estar a sós na casa dele e 
só se lembra que acordou no domingo (22), em uma outra casa, na mesma 
comunidade, com 33 homens armados com fuzis e pistolas. Ela conta no 
depoimento ao qual a "Veja" teve acesso, que estava dopada e nua. 
A jovem conta ainda que foi para casa de táxi, após o ocorrido. Ela admitiu 
que faz uso de drogas, mas afirmou que não utilizou nenhum entorpecente no 
sábado (21). 
Na terça (24), ela descobriu que imagens suas, sem roupas e desacordada, 
circulava na internet. (G1 RIO, 2016, s/p). 

 

Além da violência sexual sofrida, houve também a exposição pública da vítima, 

por meio de fotos e vídeos publicados na internet. Foi dessa forma que muitas pessoas 

souberam do que aconteceu naquele sábado de 2016. A partir de então começaram os 

boatos e opiniões do porquê ela estar lá, da culpa dela por ter procurado, por merecer. 

 

A sala de aula: o espaço para a discussão 
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Por mais doloroso que fosse o contexto e a situação que vivia após as notícias 

sobre a violência sofrida pela garota no Rio de Janeiro, eu precisei trabalhar. Sabia que 

o assunto geraria indagações na sala de aula. Nesse ano estava trabalhando com turmas 

de sexto a nono ano nas escolas EEB Irineu Bornhausen (com turmas de sexto a nono 

ano) e EEB Getúlio Vargas (com uma turma de nono ano). Para cada turma, com 

exceção do sexto ano, preparei uma proposta de discussão diferente, de acordo com sua 

faixa etária e assuntos que estavam sendo trabalhados naquele momento, de acordo com 

o planejamento escolar. 

Para os nonos anos que ministrava aulas (uma turma na EEB Irineu Bornhausen 

e uma na EEB Getúlio Vargas), discutimos sobre consentimento e os machismos 

presentes na sociedade, tendo em vista que, em uma das turmas haviam muitos casos de 

machismo em sala de aula (não respeitando o local e vez de fala das colegas) e, a outra 

turma era formada por uma maioria de meninas.  

No oitavo ano, a conversa deu-se em torno de pedofilia e efebofilia (preferência 

sexual por adolescentes), lincando o tema com a vida do ator Charles Chaplin, já que a 

turma havia visto o filme “Tempos Modernos” na aula anterior. Chaplin não ficou 

conhecido apenas por seus filmes, mas também por conta seu envolvimento com garotas 

menores de idade, inclusive engravidando-as e casando-se com elas por conta disso 

(ÁRBOL, 2015, s/p).  

Na turma de sétimo ano a discussão sobre culpabilização da vítima se deu por 

meio da história de Chapeuzinho Vermelho. Como o período histórico estudado naquele 

momento era Idade Média, e vários das versões desses contos de fadas que lemos ainda 

hoje remontam a esse período, a aproximação da temática seria a partir da 

temporalidade histórica que as/os alunas/as estavam estudando. 

A aula teve início com a leitura da história de Chapeuzinho Vermelho, a versão 

de Charles Perrault, escrita no século XVII. As/os alunas/os ouviram atentamente, 

mesmo já conhecendo a história. Li também a moral da história presente nessa versão. 

Quando terminei a leitura começamos a conversar sobre as personagens presentes na 

narrativa: Chapeuzinho, a sua avó e o lobo. Perguntei o que entendiam da história, os 

papéis de cada personagem e suas ações. Cada estudante que se sentia confortável em 
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contribuir com a aula apresentava algum a questão, dúvida ou ideia que ajudava a 

destrinchar a história, até chegarmos ao ponto crucial dessa narrativa: quem era a/o 

culpado pelo destino de Chapeuzinho e sua avó? O lobo? A menina? 

A partir desse momento as/os alunas/os começaram a falar o que achavam: por 

que era a Chapeuzinho a culpada, ou por que era o lobo. Algumas/alguns achavam que 

Chapeuzinho não deveria ter dado ouvidos ao Lobo. Outras/os disseram que a culpa era 

do Lobo, afinal, ele estava mal intencionado desde o início. 

Lembremos que essas histórias são carregadas de valores morais e sociais. 

Colocadas em nossa sociedade atual, são pontos de partida para reflexões que podem ser 

diferentes daquelas apresentadas em suas versões mais antigas. Deslindar a história de 

Chapeuzinho Vermelho com as/os alunas/os e, juntamente com elas/es perceber que o 

adulto na história era o lobo, e que ele esteve mal intencionado desde o início é 

fundamental para que as/os próprias/os estudantes percebam situações em seu cotidiano 

em que elas/es podem estar em risco. Informar nossas crianças e adolescentes sobre 

abusos que podem ser cometidos por adultos e que elas/es tem direito ao seu corpo e 

que ninguém deve tocá-lo enquanto elas não tem maturidade e idade para isso, é 

protegê-las/os. 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   56 

 

Resultados 

 

Educação sexual, de maneira geral, não é uma temática fácil de ser trabalhada 

em sala de aula. O motivo é justamente por ainda ser tratada como um tema tabu pela 

sociedade. As famílias têm papel importante na educação sexual das crianças, porém, 

muitas vezes não chegam todas as informações necessárias para proteção e prevenção. 

 Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) “a sexualidade no espaço 

escolar não se inscreve apenas em portas de banheiros, muros e paredes. Ela “invade” a 

escola por meio das atitudes dos alunos em sala de aula e da convivência social entre 

eles” (p. 290). 

Ainda segundo os PCNs, a orientação sexual nas escolas contribui para 

 
[…] a prevenção do abuso sexual com crianças e jovens, trata-se de favorecer 
a apropriação do corpo, promovendo a consciência de que seu corpo lhes 
pertence e só deve ser tocado por outro com seu consentimento ou por razões 
de saúde e higiene. Isso contribui para o fortalecimento da auto-estima, com a 
conseqüente inibição do submetimento ao outro. (p. 293)   
 
 

Orientação sexual é um tema transversal, ou seja, é uma temática que deve ser 

incorporada nas áreas já existentes, bem como nos trabalhos educativos da escola. 

Sendo assim, a orientação sexual na escola faz parte de um processo que busca “[…] 

transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, incluindo 

posturas, crenças, tabus e valores a ela associados.” (BRASIL, 1998, p. 28). 

Após as conversas sobre a história de Chapeuzinho Vermelho, algumas alunas 

relataram situações pelas quais haviam passado em que elas se sentirem acuadas e 

constrangidas por pessoas mais velhas que ficaram assediando-as. Uma delas citou uma 

vez que estava com sua irmã no ônibus, e que um homem ficou chamando-as e 

assediando-as. A menina disse que ela e a irmã desceram do ônibus, já que ninguém no 

ônibus fez nada e elas estavam assustadas. A situação pela qual elas passaram não será 

apagada, mas a menina conseguiu compreender a dimensão de tudo isso: que elas não 

tem culpa pelo ocorrido e que é necessário um acolhimento das pessoas que passam por 

esse tipo de situação. A partir daquele momento, ela soube dar nome ao tipo de 

violência que sofreu. Não só ela, mas toda a turma. 
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Segundo a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina, “[…] a educação 

deve ser também um espaço de justiça social, cidadania e de respeito aos direitos 

humanos” (SANTA CATARINA, 2014, p. 62). A sala de aula é, portanto, espaço para o 

diálogo e a luta por uma sociedade mais justa, igualitária e menos violenta. Fornecer 

conhecimento e acolhimento para nossas/os estudantes é o primeiro passo para 

conseguirmos acolhê-las/os e instrumentalizá-las/os para saber identificar situações de 

abuso e violência. Informar e dialogar é prevenir, é zelar. Que a sala de aula continue 

sendo espaço, também, para isso. 
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Faz-se necessário compreender as temáticas apresentadas para que os 

conhecimentos científicos, especificamente na área de História e outras Ciências 

Humanas, não caiam nas inverdades consolidadas pelo conservadorismo e 

fundamentalismo religioso enfatizado nos tempos atuais. 

PARA AQUELES QUE AINDA DEFENDEM O TERMO “IDEOLOGIA DE 

GÊNERO - A “ideologia de gênero” é uma narrativa criada pela Igreja Católica que se 

opõe aos estudos de gênero. A cartilha (distribuída anonimamente primeiramente, sem 

autoria, algumas resumidamente por folhetos ao término das missas, inserindo um 

grande medo nas pessoas religiosas e que se coloquem contra os estudos de gênero e 

qualquer política pública na educação; depois se soube que a autoria era do Prof. Felipe 

Nery e está disponível no site do Observatório Interamericano de Bio-política) 

apresentada no Brasil foi publicada pelo Padre Paulo Ricardo em junho de 2015 para os 

Planos Municipais de Educação.  

O enunciado “ideología de gênero” criado pela Igreja Católica e pelo 

Movimento Pró-Vida e Pró-Família diz que é um projeto da esquerda, marxista, do 

governo do PT e que quer instaurar uma ditadura gay e que caminha para a aprovação 

de leis que incentivem a pedofilia, e que o conceito de gênero é ligado ao feminismo 

radical, e que esse feminismo é danoso e que incentiva práticas sexuais e sem valores 

morais, portanto visa a destruição da família.  

Ideologia de gênero é o mesmo que Estudos de Gênero? Não!  

                                                 
23 Especialista em Gestão Pública pela Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, 2016. Graduado em 
História (Licenciatura) pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI. Concluído em 
2014. Pesquisador (CNPq) do Centro de Ciências da Educação – UFSC, sobre Educação e Tecnologia, 
2015. Prêmio Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal – 2015. Educador destaque na 
Promoção da Igualdade de Gênero – Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. Atualmente é 
professor da rede estadual de ensino - Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e da rede 
municipal de Ensino de Palhoça. 
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Estudos de Gênero: campo científico multidisciplinar que engloba várias 

ciências. Distingue o que é sexo (biologia) e gênero (construção social). Os estudos de 

gênero têm caráter político, pois enfatiza a mudança social.  

O que os “Estudos de Gênero” defendem? 

- Opõe-se ao destino biológico distinguindo SEXO de Gênero: Sexo é a nossa 

biologia. Gênero são aspectos sociais e culturais. 

- Sujeito múltiplo de IDENTIDADES: Sexo, Gênero, Orientação Sexual, Raça-

etnia, Religião, Condição física, etc. 

- Entende as Identidades como percebidas e disputadas no contexto histórico, 

social e cultural. As identidades estão em processo de construção permanente. 

- Reconhece a identidade de gênero, a orientação sexual e a origem étnico-racial 

como pertencimento identitário. Aceita sujeitos LGBT, religiões de matrizes africanas, 

etc. 

- Não nega a biologia mas, questiona o determinismo biológico. A reprodução é 

vista como uma escolha, assim como a maternidade e paternidade. Reconhece 

relacionamentos baseados no afeto, amor, respeito (ex: homoafetivos). 

- Reconhece todos os modelos de família. Fala em famílias contemporâneas, 

novos arranjos familiares, famílias homoafetivas, famílias adotivas, monoparentais, etc. 

- Relativizam temas: de modo separado e considerando cada instância de 

discussão. Favoráveis a discussão sobre: direito de livre escolha da mulher, direitos 

sexuais e reprodutivos, aborto, formas de anticoncepção, eutanásia, pesquisa em célula 

tronco. 

- Discute a existência e se coloca contra a cultura do estupro. 

 

- Entende os direitos humanos como universais, baseados nas raízes iluministas; 

sempre se modificam ao longo do tempo. É a favor dos direitos das mulheres, das 

populações LGBT  e das comunidades negras, quilombolas, indígenas. 

- Integra e ajuda na definição e na construção das Políticas de Direitos Humanos 

da ONU e da União Européia. 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   60 

 

- Os estudos de gênero são múltiplos de teorias e de conceitos das diferentes 

ciências humanas. Valoriza e tem como referência e possibilidade analítica os vários 

Feminismos. 

- Valoriza o Estado Democrático de Direito e o Estado Laico. 

O que a “ideologia de gênero” defende? 

- Colocam o destino biológico como inquestionável. Não reconhecem o conceito 

Gênero; somente Sexo. 

- Não reconhecem o sujeito plural – “Deus criou o homem e a mulher”. 

- Não reconhece as identidades como possíveis. Entende que o ser humano 

nasceu a imagem e semelhança de Deus não podendo ser modificado. “Deus criou o 

macho e a fêmea” (ex: não aceita sujeitos da diversidade sexual). 

- Não reconhece a identidade de gênero, a orientação sexual e a origem étnico-

racial como pertencimento identitário. Não aceita sujeitos LGBT, religiões de matrizes 

africanas, etc (ex: negativa à lei 10.639/2003 e lei 11.645/2008). 

- Acolhe o determinismo biológico – “crescei e multiplicai”; “filhos/as são 

dádivas de Deus”. Aceitam a procriação associada às relações naturais – 

“complementaridade entre homem e mulher”. 

- Reconhecem apenas um modelo de família, conforme a tradição judaico-cristã 

– “A família é uma só: homem, mulher e filhos naturais, originários do casamento”. 

Imposição do Estatuto da Família (Congresso Nacional). 

- Generalizam a oposição ao uso do conceito gênero de modo a atingir, 

totalitariamente, outras temáticas. São contra: direito de livre escolha da mulher, direitos 

sexuais e reprodutivos, aborto, formas de anticoncepção, eutanásia, pesquisa em célula 

tronco. 

- Não reconhece e faz pouco caso, escárnio, das análises feministas que 

denunciam a existência da cultura do estupro. 

- Aceita apenas o direito natural baseado nas raízes judaico-cristãs. Portanto, eles 

não são negociáveis nas políticas de identidade. Não aceita o entendimento dos Novos 

Direitos. 

- É contra as políticas de Direitos Humanos da ONU e da União Européia que 

reconhece a Diversidade Humana. 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   61 

 

- Apresenta o Feminismo como se ele fosse apenas o Feminismo Radical e 

Marxista. Não reconhece, desvaloriza, ridiculariza e menospreza o Feminismo e as 

pessoas Feministas. 

- Entende que o mundo deve ser regido pela Ideologia Judaico-Cristã. Ameaça o 

Estado Democrático de Direito na medida em que ameaça o Estado Laico. Caminha 

para transformar o Brasil numa Teocracia. 

Para finalizar, quem defende a “Ideologia de Gênero”, é contra toda a população 

LGBTQ+ e a conquista de direitos para essa população. 

 

Marcos legais sobre gênero e sexualidades na educação básica 
 
 

Constituição Federal 
 

Art. 3º define, entre os objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, a promoção "do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".  
Art. 5º traz a conhecida afirmação de que "todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza" e afirma expressamente a igualdade entre 
homens e mulheres como preceito constitucional.  
Art. 205 da Constituição afirma que a “educação é direito de todos e dever do 
Estado e da família” e que será “promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  
Art. 206, a Carta dispõe que o ensino será ministrado, dentre outros, com 
base nos princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar e 
do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.  

 
 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
 
Reproduz e amplia, em seu Art 3°, os princípios que devem basear o ensino: 
 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 
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XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.  

 
 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
Afirma o direito de toda criança e adolescente à liberdade, incluída aí a 

liberdade de opinião, expressão e de crença.  

 
 

Plano Nacional de Educação 
 
Define entre suas diretrizes a "superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação" e a "promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental."  

Nas metas que propõem a universalização do ensino fundamental para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e do atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, encontram-se, dentre as estratégias, a 

necessidade de fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar em situações de discriminação, preconceitos 

e violências na escola e o desenvolvimento de políticas de prevenção à evasão 

motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de 

proteção contra formas associadas de exclusão.  

 

O que mudou no plano nacional de educação ? 

 

Onde era mencionado “São diretrizes do PNE a superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual” passou a ser "erradicação de todas as formas de discriminação". 

 

 

Diretrizes para Educação Básica 
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O conjunto das diretrizes educacionais brasileiras aponta a necessidade de 

trabalhar questões ligadas a gênero e sexualidade desde a educação infantil até o ensino 

médio. Indicam para tanto uma abordagem focada não na padronização de 

comportamentos ou na reprodução de modelos pré-definidos, mas, ao contrário, na 

reflexão crítica, na autonomia dos sujeitos, na liberdade de acesso à informação e ao 

conhecimento, no reconhecimento das diferenças, na promoção dos direitos e no 

enfrentamento a toda forma de discriminação e violência.  

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

 

Afirma que “construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a democracia e com o rompimento de diferentes formas de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa.”  

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 

 

Afirma em seu Art. 16, "os componentes curriculares e as áreas de conhecimento 

devem articular em seus conteúdos (...) a abordagem de temas abrangentes e 

contemporâneos” – e lista sexualidade e gênero entre eles - que devem "permear o 

desenvolvimento dos conteúdos da base nacional comum e da parte diversificada do 

currículo.” 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

Afirma em seu Art. 16, "o projeto político-pedagógico das unidades escolares 

que ofertam o Ensino Médio deve considerar: (...) XV – valorização e promoção dos 

direitos humanos mediante temas relativos a gênero, identidade de gênero, raça e 

etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como 

práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas 

de preconceito, discriminação e violência sob todas as formas.” 
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio  

 

Indica entre seus princípios norteadores: 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a 

formação continuada . 

- Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;  

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; 

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação 

Básica; 

- Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo;  

- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio; 

O reconhecimento das diferenças e a abordagem de gênero também está presente 

nas: (Art. 6°) o "reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais (...)“ 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estão organizados em Áreas e em 

Temas Transversais. Há um caderno específico para cada tema, dentre eles, Orientação 

Sexual. Tal documento é de extrema importância para respaldar o trabalho com Gênero 

na escola. É também um documento bastante utilizado e discutido nas escolas, servindo, 

muitas vezes, de referencial teórico para o planejamento de professoras/es. Com ele, 

profissionais da educação podem sentir-se amparados a trabalhar questões como 

homofobia e lesbofobia na escola, visto que a homossexualidade faz parte da orientação 

sexual.  

Proposta Curricular de Santa Catarina 

 

Atualizada durante o ano de 2014, teve todo seu conteúdo revisado para atender 

e estar de acordo com a valorização da diversidade na escola, bem como o respeito às 
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diferenças. Almejando alcançar a formação humana integral, tem como um dos 

princípios formativos a diversidade. A palavra “Gênero” aparece explicitamente em 

vários momentos no documento:  
 
Nessa Atualização da Proposta Curricular de Santa Catarina, e considerando 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação e Direitos Humanos, 
estão em discussão: a educação para as relações de gênero; a educação para a 
diversidade sexual (orientação sexual e identidade de gênero); a educação e 
prevenção; a educação ambiental formal; a educação das relações étnico-
raciais; e as modalidades de ensino: a educação especial; a educação escolar 
indígena; a educação do campo e a educação escolar quilombola. 
(PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA, p.57,  2014) 

 
Nome Social 

 
Importante documento que ressalta as questões de gênero na escola é a 

Resolução Nº 132 do CEE/SC (2009) - Nome Social (2009). O seu Art.1º traz a seguinte 

determinação: Art 1º Determinar, quando requerido, que as escolas/instituições 

vinculadas ao Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina que, em respeito à 

cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, 

além do nome civil, incluam o nome social de travestis e transexuais nos registros 

escolares internos. 

 

Questionamentos 

 

Como promover o princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola previsto na Lei de Diretrizes e Bases sem enfrentar diretamente 

as representações e práticas que estigmatizam, excluem e discriminam mulheres, 

homossexuais e pessoas trans? 

A Constituição afirma a igualdade entre homens e mulheres. Como esta 

igualdade poderia ser construída no espaço escolar sem discutir questões ligadas aos 

conceitos de gênero e sexualidade?   

Se a educação escolar, como aponta a LDB, deve estar vinculada às práticas 

sociais, como a escola poderia ignorar as diversas transformações sociais vividas nas 

últimas décadas no que diz respeito às relações de gênero, às práticas sexuais e afetivas 

e aos arranjos familiares? 
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“Os principais marcos legais que regem a educação brasileira são enfáticos 
quanto à necessidade da superação de desigualdades, discriminações e 
violências não só na escola, mas a partir da escola, o que traz implicações 
diretas ao currículo. Ignorar estes temas, ou pior, propositalmente restringir 
sua abordagem na escola constitui não apenas negligência, mas franco 
desrespeito aos princípios que regem a educação brasileira, fundamentados 
na Constituição e em leis específicas.” 
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HISTÓRIA E EDUCAÇÃO LIBERTÁRIA: RESISTÊNCIAS E LUTAS 
SOCIAIS.

 
Coordenação: Prof. Dr. Rodrigo Rosa da Silva24 
rodrigo.rosa.silva@ufsc.br 
 
 
RESUMO 
 
É possível uma outra história? Como podemos realizar uma relação ensino-
aprendizagem no campo da história levando em consideração a perspectiva dos “de 
baixo”? Como abordar e destacar a história popular e de resistência de trabalhadoras/es, 
mulheres, negros, indígenas, etc.? E materializar uma metodologia libertária na 
educação e no ensino de história? O Grupo de Discussão História e Educação 
Libertária: Resistências e Lutas Sociais pode ser uma oportunidade ímpar de reunir 
professoras e professores da rede pública, assim como pesquisadoras/es ou outras 
pessoas interessadas para compartilhar experiência e, debater propostas de ensino de 
história numa perspectiva popular e com o olhar dos grupos subalternos da sociedade 
contemporânea. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Grupo de Discussão História e Educação Libertária: Resistências e Lutas Sociais 

tem como principal objetivo reunir professoras/professores e educadores em geral para 

apresentarem suas propostas e práticas de ensino de história na perspectiva libertária e 

vinculada à “história vista de baixo”, conforme proposta pelo historiador E.P. 

Thompson, ou de grupos e movimentos de resistência à opressão, exploração e 

dominação em suas mais diversas formas. A vida e experiência de mulheres e homens 

comuns, “esquecidos” pela história oficial, mas que são sujeitos históricos, parte dos 

processos de transformação da sociedade, tanto quanto as personagens que 

habitualmente protagonizam os livros de história: militares, políticos, capitalistas, 

líderes, etc. 

Esperamos criar um espaço interdisciplinar de debate e reflexão sobre 

experiências/experimentos em sala de aula, propostas de ensino e pesquisas/trabalhos 

acadêmicos ou não (em andamento ou concluídas) sobre as múltiplas formas inovadoras 
                                                 

24 Professor do EED/CED/UFSC. Doutor em Educação (USP), mestre em História Social (Unicamp) e 
graduado em Ciências Sociais (USP). Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5395803545199877 
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de abordar a história nas escolas públicas de ensino ou em experiências não-formais de 

educação (movimentos sociais, sindicatos, povos originários, quilombolas, grupos 

políticos e culturais da juventude, etc). Esperamos ver florescer a história da classe 

trabalhadora, suas organizações e lutas, do movimento anarquista e autonomista, dos 

grupos culturais e rebeldes da juventude, assim como dos mais diversos sujeitos e 

grupos social e economicamente marginalizados.  

Visamos abarcar estudos e propostas de ensino referentes ao Brasil e a outras partes do 

mundo, numa perspectiva internacional, abrangendo lutas e ações populares desde a 

segunda metade do século XIX até os dias de hoje. Buscamos, por fim, desta maneira 

visibilizar a história dos de baixo e dos excluídos da história: dar voz às mulheres, 

população negra, imigrantes, trabalhadoras/es, pobres, indígenas, anarquistas, lgbts, 

pessoas escravizadas, etc. em suas práticas de resistência sob os regimes de exploração 

capitalista, estatal, patriarcal, racista, etnocida e genocida que marcaram e marcam 

ainda hoje nossa história. 

Pretendemos aglutinar docentes que tenham propostas não-tradicionais de ensino, seja 

por optarem por uma abordagem libertária de ensino ou por proporem novas 

metodologias que rompam com o velho e tradicional modo de ensinar história, baseado 

na memorização e na reprodução de valores e comportamentos da classe dominante ou 

do Estado nacional. Desejamos que o Grupo de Discussão seja um momento de viva 

troca de experiências e de resgate da memória daqueles que tombaram na luta por um 

mundo livre e igualitário para todas as pessoas. 
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ABORDAGEM HISTÓRICA DOS PROFISSIONAIS 
MARGINALIZADOS 

 
João Augusto Ramos25 
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RESUMO: Idade Média Ocidental costuma ser um tema que vem acompanhado de 
todo um imaginário social, principalmente nas aulas de história. Porém, o mesmo pode 
ser utilizado para quebrar os estigmas que envolvem profissionais marginalizados, entre 
eles, a categoria da prostituição. Logicamente isso se baseia em um sistema libertário, 
saindo da redoma que é a educação tradicional e simples memorização de fatos para 
uma criticidade estrutural e inovadora. Dentro desse plano de fundo medieval há uma 
transferência para a contemporaneidade, onde se tenta por meio da proposta de aula 
trazer a humanização dentre esses grupos e também, uma consciência de classe por 
parte dos mesmos que vivem no lumpemproletariado. Partindo das motivações, 
ultrapassam-se as generalizações da prostituição apenas como ato desesperador e reflete 
quanto a individualidade, e em muitos casos a aliança com a criminalidade, mas, a 
essência é acabar com a romantização masculina da prostituição, aquela que se observa 
em novelas, e tratar a mesma de modo racional . Outro problema é a transformação da 
prática em um fantasma, em algo invisível, determinando que, o que não se pode falar, 
igualmente não se pode mudar. Quantos as funções, quanto as suas inutilidades, é um 
trabalho sem sombra de dúvidas, e permeia-o como grande agente em suas comunidades 
e ambientes. Com o diálogo e o tratamento do tema principalmente em regiões mais 
conservadoras se exprime a tomada de consciência quanto aos clichês e o que é 
proibido, para um viés final de libertação, tanto em contexto nacional, como em 
contexto mundial. 
 
Palavras-chave: Idade Média Ocidental. Contemporaneidade. Educação Libertária.   

Introdução 

Feminismo, LGBTs, prostituição, temas recorrentes quanto às diversidades sem 

sombra de dúvidas, mas ao mesmo tempo, ligados intrinsecamente as lutas e alterações 

                                                 
25 Possui especialização em História Social pela Faculdade Capivari (2018). Graduação em História pelo 
Centro Universitário Leonardo da Vinci (2014). Atualmente é professor do Governo do Estado de Santa 
Catarina. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República; abrangendo a 
economia em sua relação com os saberes dos campos políticos e religiosos. 
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sociais. O respeito e a compreensão são primordiais, mas há a necessidade de um lado, 

de uma militância pela humanização. Os temas têm sido reconhecidos e discutidos nas 

Ciências Humanas das universidades ainda que tardios, mas e no Ensino Básico, 

especificamente no Ensino Médio de Escolas Públicas em regiões de raiz e vigência 

conservadora, onde esses termos são “escandalizantes” e antônimos de humanização? 

Pelo estudo da Idade Média Ocidental inicialmente, que pela abordagem 

positivista tardia do tema ainda, são revisados com os alunos os grandes reinos, as 

divisões sociais superficialmente comentadas, as funções do castelo... Não que não 

sejam conteúdos importantes, mas, estamos falando da humanização, e por fim, acabam 

por estar apenas memorizando conteúdos e criando mais alguns trechos de contos de 

fada na mentalidade dos poucos que acabam se interessando pela aula “extremamente 

inovadora”. Dessa forma ignoram a vivência dos marginalizados e suas ações 

modificadoras. 

A proposta “Abordagem Histórica dos Profissionais Marginalizados” vem de 

encontro com a necessidade de um agente modificador quanto à interpretação do 

fenômeno da prostituição na visão dos discentes em educação básica.   

Em um primeiro momento aborda-se brevemente a visão libertária de educação, 

prosseguindo com a prostituição na idade média e suas razões. Seguidamente se discute 

os seus estigmas envoltos de questões do trabalho, função e preconceitos, finalizando 

com uma breve abordagem do tema em sala de aula.      

 
Profissionais marginalizados e ensino libertário  

 

Humanização, palavra comum quanto aos ambientes acadêmicos, porém, 

partindo da teoria, quebrando a redoma da escrita, qual tem sido a sua prática? Até 

onde, a educação ao invés de libertar simples e puramente, aliena?  

Paulo Freire (2003) observa que no dia a dia, o homem oprimido, diminuído e 

acomodado fica dirigido pelo poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para 

ele. Fica a deriva, na dependência do que esses grupos formarão.  Sucessivamente a 

memorização de conteúdos tradicionais sem a criticidade é outro viés em Freire (1987) 

que afirma que este método reduz a educação como objetivo em coisificar as pessoas, 

lado contrário quanto a humanização e libertação.  
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E quem deve ser o educador?   
 
O inventor de liberdades atualiza a educação anarquista como espaço de 
experimentação que sacode a imobilização subvertendo a docilidade, a 
disciplina e a obediência [...] instiga ao combate, reconhece as 
intempestividades e provoca liberações. (PASSETI; AUGUSTO, 2008, p. 10-
11).  

  
O professor não deve apenas libertar o aluno, mas buscar a sua própria 

libertação, fazendo disso sua base maior. Inicia-se assim, com a transferência dos 

assuntos considerados tabus, pois é ali que residem os estigmas e correntes que 

incapacitam a melhoria da realidade.  

  

Prostituição na Idade Média  
 
“Mulheres enclausuradas, como chegar até vocês?” (PERROT, 1988, p.186).  
 

Estudar a Idade Média Ocidental na Educação Básica se tornou rotineiro pelo 

costume, pelo imaginário artístico, pela linguagem de uma determinante positivista. São 

revisados com os alunos os grandes reinos, o poder eclesiástico, as divisões sociais 

superficialmente comentadas, as funções do castelo, as romantizações dos contos de 

cavalaria... Não que não sejam conteúdos importantes, mas estamos falando da 

humanização. Finalmente, acabam por estar memorizando conteúdos e criando mais 

alguns trechos de contos de fada na mentalidade dos poucos que acabam se interessando 

pela aula “extremamente inovadora”. Dessa forma ignoram a vivência dos 

marginalizados e suas ações modificadoras.   

Os marginalizados tratados pela proposta são os chamados/chamadas 

profissionais do sexo, qual era a incidência desse costume nesse recorte histórico entre 

os séculos IX e XII?  Segundo Rossiaud (1991, p.56) “O duplo espelho deformante do 

absolutismo monárquico e da Contra-Reforma é o que faz parecer decadência 

escandalosa o que era apenas uma dimensão fundamental da sociedade medieval.”  

Cronologicamente à formação do pensamento europeu  
 
Até cerca de 1540, o pecado mais amplamente tratado é de longe a avareza; 
depois a luxúria. Por volta dessa data, começou a tomar corpo aquele 
processo de controle e repressão minuciosa da vida sexual que costumamos 
atribuir, no que se refere aos países católicos, à Contra-Reforma. [...] Mas o 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   72 

 

exame dos confessionários nos propõe um outro e menos óbvio, tema de 
reflexão. As detalhadas análises do pecado da luxúria se concentraram até 
boa parte do século XVI, nos sentidos do tato e da audição. (GINZBURG, 
2012, p. 139).  

 
 

Ou seja, o tema acaba se fixando em um tabu que tem sua essência na 

modernidade europeia, repetindo o discurso, o professor refreia o ideal libertário e 

reforça a linguagem autoritária do estado e sistema. 

 Em razão da obra de Jacques Rossiaud, “Prostituição na Idade Média” 

publicado pela Paz e Terra, essa abordagem não se passa em branco, sendo usada como 

plano de fundo para a periodização e migração para a contemporaneidade.  

“Os banhos públicos são, repitamos, os centros de uma prostituição notória e 

permanente, mas também casas de encontro e lugares de alcovitagem.” (ROSSIAUD, 

1991, p.22).  O autor define a normalidade da profissão na idade média ocidental, em 

um período que essencialmente é interpretado sob a sombra moralista do poder 

eclesiástico, porém, o que se torna ainda mais frisado é que grande parte dos 

freqüentadores dessas casas eram os temerosas da vida religiosa. “A prostituta era ao 

mesmo tempo uma auxiliar e uma testemunha. Pobre, humilhada de certa forma ela 

participava da luta contra o vício e era ao mesmo tempo sua vítima [...] Mas era melhor 

ser rufião que jogador, uma camareira que roubar.” (ROSSIAUD, 1991, p.52-53). O 

autor mais uma vez frisa a normalidade dessas condutas no período invertendo o 

costume do que se estuda superficialmente em âmbito social deste recorte histórico.  

 

Motivações para a prostituição e a transferência Contemporânea 

 

Por que se tornar uma mulher ou homem da “vida fácil”?  Jacques Rossiaud 

(1991, p.38 e 59) a partir dos documentos e fontes afirma “Essas moças pertencem às 

camadas sociais mais humildes: criadas, filhas [...] a opção se torna a prostituição.”  

“Não devemos esquecer que a sociedade é que cria a prostituição à sua imagem 

ou que os grupos é que geram formas de prostituição adaptadas as suas necessidades” 

(ROSSIAUD, 1991, p.13) 

É claro que a miséria sempre foi a grande fornecedora da prostituição, mas 

devemos reduzir a explicação desse fenômeno simples e puramente por questões  
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econômicas ou desesperadoras? Fazendo isso nos limitamos a senso-comum, 

moralismos e discursos cansativos com cara de libertação, simplesmente face de 

retrocesso, ou, diamantes já lapidados. “Não se pode abordar a prostituição desprezando 

aspectos que podem parecer exóticos, pecaminosos ou imorais para uns.” (SOUSA, 

1998, p. 115).   

Sousa (1998) ainda afirma que é preciso entender que o fenômeno da 

prostituição não pode ser analisado de forma generalizada, sendo uma questão 

individual que pode variar de uma pessoa para outra.  
 
Muitas delas consideram  de fato um “enorme barato” como Luisa 
qualificava, freqüentar  a noite, os bares e boates, estar entre os indivíduos  
que podiam presenteá-las e lhes possibilitar a entrada entre  em lugares antes 
inacessíveis (como o baile do Havaí num conhecido clube carioca.) Segundo 
Jane, “não é só dinheiro, é também o social da coisa. Ir ao Hipopotamus, ao 
Regine´s, jantar em bons lugares, conhecer pessoas famosas. Todo esse 
mundo maravilhoso. (GASPAR, 1985, p.94 apud SOUSA, 1998, p.115) 

 
 
Ainda afirma Gaspar (1985, p.94) apud SOUSA (1998, p.115):  

 

Se existem as “vítimas”, há também as garotas que resolveram, de forma 
deliberada, se dedicar a prostituição por não estarem satisfeitas com o padrão 
de vida que poderiam ter através da profissão que exerciam. Devido aos seus 
dotes físicos, principal exigência na prostituição, essas mulheres podiam 
obter rendimento muito superior do que na antiga ocupação. Segundo Tânia, 
e opção de prostituir-se pode ter origem no fato de a mulher gostar do tipo de 
vida que a atividade não só permite, mas obriga a levar.  

 

Devemos deixar bem claro que não é “Nem um crime social, nem um paradigma 

da condição feminina, nem tampouco uma redução, estado de objeto ou degradação 

absoluta.” (ROSSIAUD, 1991, p.13).   

A intenção obviamente não é fazer apologia a prostituição, mas sim obter um 

viés racional diante das causas e efeitos de uma profissão tão estigmatizada como a 

prostituição, mas também poder captar que diversas mazelas sociais se envolvem com a 

prática, entre elas se encontram o tráfico internacional de mulheres, homens e menores. 

“Para isso, tive que encarar a prostituição como um grave problema social, sobretudo 

com a entrada de menores no mercado.” (MAGGIO, 2009, p. 146).  

Por isso a intenção da transferência do assunto para a contemporaneidade com 

um plano de fundo da idade média ocidental.  
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Prostituição  e estigma  

  

Fala-se em grupos marginalizados, e diante dos mesmos criam-se uma imensa 

gama de estereótipos e exclusões que convém a breve discussão.  

“A mulher foi designada o triste destino de “vigilante do lar’ e de “mãe de 

família. Todos os comportamentos que se produziram fora destes parâmetros 

recobriram-se de estigma26, da culpabilidade e da imoralidade.” (RAGO, 1997, p.206). 

O fator exclusão torna-se preponderante diante disso, e qual o motivo? A anormalidade! 

Mas a anormalidade para quem?   

Erving Goffman (1988, p.138) afirma que “Está então implícito que não é para o 

diferente que se deve olhar em busca da compreensão da diferença, mas sim para o 

comum.” Ou seja, olhar de uma forma além do padrão, e não destacar o que é incomum, 

mas se voltar para o que é comum e o porquê de o ser.  

“Construir masculinamente a identidade da prostituta significa silenciá-la e 

estigmatizá-la, ao mesmo tempo defender-se contra o desconhecido.” (RAGO, 1991, 

p.21). Parte disso advém de uma visão romantizada e masculinizada da prostituição, 

fazendo disso uma simples coisificação e objeto.  

 

Prostituição e função  

 

Quais os pensamentos quantos às possíveis funções da prostituição na 

sociedade? Ou a mesma possui apenas um sentido inútil e ilusório? Devem ser taxadas 

de fantasmas?  

“Somos levados a pensar que “as mulheres públicas” nunca foram importantes 

para a sociedade, a não ser na função de garantir a ordem na desordem das paixões sem 

muita publicidade.” (RAGO, 1991, p.20). Sem muita publicidade... essa parte final 
                                                 

26 Os gregos que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o termo estigma para se 
referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau 
sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e 
avisavam que o portador era um escravo ou criminoso ou traidor – uma pessoa marcada, ritualmente 
poluída, que devia ser evitada. [...] Atualmente o termo é amplamente usado de maneira um tanto 
semelhante ao sentido literal original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que sua evidência 
corporal. (GOFFMAN, 1988, p. 11).  
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deixa a reflexão: a prostituta não possui participação na sociedade? Isso é imposto nas 

mesmas ou é algo voluntário da sua parte?   

Ainda em Maggio (2009, p.146) “[...] A marginalização e o descaso desse 

segmento. O preconceito e a moralidade da sociedade selam padrões de comportamento 

que não permitem nuances, “a prostituta não representa nada de produtivo a sociedade 

[...].”  

“A prostituta ainda era pouco citada explicitamente [...] Nas entrelinhas das 

discussões que advertiam as senhoras contra os usos exagerados dos perfumes, das 

jóias, das roupas decotadas, pairava a ameaça latente da identificação com a cortesã.” 

(RAGO, 1991, p.38)  

Todas essas citações permeiam o imaginário, onde se torna mais fácil esconder, 

ofuscar o estigma, do que discutir e debater sobre, para a melhor humanização e 

reconhecimento do próximo. Sabe-se que a prostituição também é um formato de 

trabalho e pode-se reconhecer a sua função digna? Afinal de contas, partindo do 

reconhecimento de sua função e produtividade há uma quebra na chamada alienação.  

 

Prostituição e trabalho  

 

É preciso superar a alienação da nossa condição humana e no espelhamento da 

diferença radical reconhecermos os limites que nos são impostos pelos processos de 

socialização e da inserção produtiva na ordem social (SEVERINO, 2004, p.15).  

O sistema do capital acaba nos impondo e colocando em uma base de alienação 

segundo o conceito em Marx, ou seja, diante das discussões anteriores espera-se uma 

melhor humanização daquele que faz o estudo, mas e do estudado, finalmente, a 

prostituta?  

Severino (2009) afirma que sim, a prostituição se define em um método de 

trabalho, por haver a troca comercial, mas não se pode esquecer que essa mulher ou 

transexual encontra-se na base do lumpemproletariado.  
 

Nada há de concreto quanto à efetivação de normas protetoras garantindo 
direitos trabalhistas, previdenciários e de proteção aos direitos fundamentais. 
Assim, os profissionais do sexo continuam sendo pessoas exploradas, 
maltratadas e vulneráveis dentro de uma sociedade intolerante, que carece 
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superar preconceitos e aprender o respeito às diferenças. O ordenamento 
jurídico não chega e, sem ele, não há situação de domínio e soberania dos 
profissionais do sexo. Está longe o dia em que estes profissionais poderão 
exercer suas atividades laborais com liberdade, responsabilidade e segurança. 
(SOLA; SILVA, 2018).  

 

Sem leis claras, realmente, a estrutura não ajuda quanto ao favorecimento da 

quebra de estigmas e humanização, o objetivo é reconher-se como classe, e a partir 

disso obter a libertação, claramente, isso só se tornará possível com discussões como 

essas, ainda que breves, pois a base essencial é o reconhecimento e o posterior debate 

diante de um ideal libertário.  

 

A abordagem em sala 

Partindo de um tema intensamente polêmico como esse, é necessário pontuar as 

abordagens da proposta acima estruturada com o Ensino Médio. Tendo caráter 

experimental acima de tudo, pois o plano não define apenas a linha da aula, mas 

conforme o viés libertário, ela deve ter uma organização que possua uma base dialética: 

professor e aluno.  

Inicia-se argumentativamente com o plano de fundo da idade média ocidental e 

seus conceitos básicos, sociais, religiosos, econômicos, posteriormente trazendo a 

novidade quanto ao assunto da prostituição no período, com recortes da obra de Jacques 

Rossiaud, Sérgio Maggio,  distribuídos por grupo.  

Seguem-se as co-relações com a contemporaneidade, discutindo sobre as 

motivações e os estigmas afirmados sobre preconceito e marginalização quanto a esses 

profissionais marginalizados, tanto no viés feminino, como no ponto de vista de 

múltiplos gêneros.  

A parte final segue com entrevistas a alguns desses profissionais, buscando-se 

com isso a noção de quebra de estigmas para os alunos e a noção de cidadania e classe 

para os entrevistados. Ou seja, um processo de libertação.  

  

Considerações finais  
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A liberdade plena existirá fundamentalmente para esses grupos marginalizados? 

A questão que fica em nuance é que não apenas esses grupos, mas exatamente aqueles 

que praticam o estigma que são os maiores necessitados dessa práxis.  

A mesma vem à tona a partir do conhecimento teórico (sloganização) e as 

entrevistas e debates (ativismo) que são um ponto-chave para a concretização buscando 

a participação desses grupos marginalizados no projeto de aprendizagem e construção 

social. A libertação dialética, ou seja, tanto do que faz a pesquisa, como do pesquisado, 

é a grande intenção por trás da busca pelo adiantamento da consciência histórica e de 

luta respectivamente. Quando se fala de liberdade, revolução, contestação e 

desprendimento, até onde tem sido possível equilibrar a barreira dual da teoria-prática? 

A seriedade do questionamento torna-se ainda maior em âmbito escolar, onde há um 

conflito entre currículo x pessoalidade ou, o currículo geral e o universo temático do 

povo; o objetivo essencial é quebrar as imposições do próprio método relacionando-o 

aos múltiplos anarquismos, onde possa praticar a mudança do educando em um ser 

transformador que adquire o reconhecimento pessoal de sua classe e seu protagonismo 

histórico-pessoal, individual e coletivo, quebrando o status-quo do oprimido. Ou seja, a 

“história tradicional dos protagonismos” se inverte e pode finalmente se materializar. 
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RESUMO: A pedagogia libertária teve influência em centenas de escolas e iniciativas 
educacionais da classe trabalhadora mundialmente, além de sua presença no Brasil. Ela 
possui uma relação ambígua com o cientificismo, pois muitos de seus autores criticaram 
abertamente o positivismo e a pretensão de compreender completamente a sociedade e 
governá-la através da ciência, ainda que diversas de suas práticas históricas 
relacionaram a ciência ao progresso social, moral e à verdade. Uma abordagem 
contemporânea que critica o cientificismo é o movimento Ciência-Tecnologia-
Sociedade em sua abordagem ampliada, que busca identificar limitações 
epistemológicas e condicionamentos sociais à prática científica. Essas duas referências 
foram mobilizadas para propor uma metodologia de ensino de evolução biológica capaz 
de superar o cientificismo. A metodologia é baseada em oito asserções sobre esse ramo 
do conhecimento que possuam um caráter cientificista, formuladas com a intenção de 
provocar estudantes e debater sobre a natureza da ciência. Algumas das características 
do cientificismo são apontadas em cada asserção proposta e são sugeridas algumas 
perguntas problematizadoras para evidenciar e discutir essa visão da natureza de ciência 
implicada nas alegações. A proposta envolve o posicionamento ativo dos estudantes 
envolvidos, inicialmente através do acordo ou desacordo individual com as alegações, e 
posteriormente através do debate crítico sobre elas. Por fim, são identificadas 
potencialidades dessa metodologia para enfrentar um dos maiores problemas do ensino 
de evolução biológica no Brasil, que é a abordagem dicotômica e linear entre as ideias 
de Lamarck e Darwin, e com isso abrir espaço para outros conteúdos e abordagens nas 
aulas sobre o tema. 
 
Palavras-chave: Pedagogia Libertária. Cientificismo. História da Ciência. 
 

As discussões a respeito do papel da educação estiveram presentes desde a 

conformação do movimento operário, em lugares como a Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT), e marcaram as correntes políticas surgidas nesse contexto, 

incluindo o anarquismo (PERES, 2017). Autores anarquistas como Paul Robin e 

Mikhail Bakunin propuseram, já nos anos 1860, elementos para uma concepção que 

chamaram de educação integral, uma forma de educação capaz de superar a divisão 
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entre trabalho intelectual e manual, diretamente vinculada à divisão de classes da 

sociedade (BAKUNIN, 2003). Essa pedagogia libertária também deveria ser laica, 

racionalista, com co-educação dos sexos, antiautoritária e colocada em prática pela 

própria classe trabalhadora (CASTRO, 2010). Práticas educacionais inspiradas nessa 

perspectiva foram aplicadas por organizações anarquistas e pela corrente do 

Sindicalismo Revolucionário em dezenas de países de todos os continentes, incluindo o 

Brasil (SCHMIDT, 2013), vinculadas a escolas, jornais, grupos de teatro, grupos de 

estudo e leitura operários (SILVA, 2013, p. 68). 

No entanto, muitas dessas práticas estiveram marcadas por um caráter 

cientificista, em que a ciência era associada diretamente ao progresso social e moral ou 

em que as elaborações de cientistas eram tratadas com caráter de verdade (GALLO, 

2007). Essa abordagem estava influenciada pelos ideais iluministas que estiveram na 

base do pensamento anarquista e pela forte marca positivista do período. Ainda assim, 

autores anarquistas do período fizeram críticas diretas ao positivismo e sua concepção 

de um governo científico da sociedade. Para Bakunin, 
 
a ciência tem por missão única iluminar a vida, e não governá-la. O governo 
da ciência e dos homens de ciência, ainda que fossem positivistas, discípulos 
de Auguste Comte, ou ainda discípulos da escola doutrinária do comunismo 
alemão, não poderia ser outra coisa senão um governo impotente, ridículo, 
desumano, cruel, opressivo, explorador, malfazejo (Bakunin, 1997, pp. 159-
160). 

 

Essa rejeição radical ao uso da ciência para a organização da sociedade era uma 

resposta às propostas positivistas da época, que enxergavam na ciência a capacidade de 

elucidar os princípios de funcionamento da sociedade e identificar as melhores formas 

de controlá-la. Sua rejeição advém de uma posição política que rejeita o governo da 

maioria por uma minoria, mas também de sua concepção epistemológica, que aponta 

limitações para a capacidade da ciência em cumprir esse objetivo, visto que ela 
 
só pode compreender e denominar os fatos reais em seu sentido geral, em 
suas relações gerais, em suas leis gerais; (...) jamais seu lado material, 
individual, por assim dizer, palpitante de realidade e de vida, e por isso 
mesmo fugitivo e inapreensível. A ciência compreende o pensamento da 
vida, não a vida. Eis seu limite, o único limite verdadeiramente 
intransponível para ela, porque está fundado sobre a própria natureza do 
pensamento humano, que é o único órgão da ciência (Bakunin, 1997, pp. 
158-159, tradução minha). 
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Ainda assim, a militância anarquista investiu em uma proposta de educação que 

pretendia se basear no conhecimento científico, na racionalidade e na laicidade. Esse 

caráter era tão forte que o anarquista Francisco Ferrer y Guardia, estimulador da Escola 

Moderna em Barcelona, chamou sua proposta de educação racionalista (SILVA, 2013, 

p. 69). As Escolas Modernas se espalharam por diversos países, alcançando mais de 300 

escolas na Espanha (SOLÁ, 1978) e também algumas no Brasil (SILVA, 2013, p. 51). 

Essa opção pela razão e a ciência se justificava dentro do horizonte de expropriar a 

ciência da burguesia e dos “homens da ciência”, em favor de uma ciência feita pela 

classe trabalhadora e em seu favor. Cabe ainda ressaltar o objetivo de confrontar as 

ideias religiosas, pois as religiões cristãs eram consideradas aliadas das elites, 

cumprindo um papel de justificar a pobreza da classe trabalhadora e a aceitação da 

autoridade (SILVA, 2013, p. 67). 

Por sua vez, o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é um campo de 

pesquisa contemporâneo que busca produzir conhecimento a respeito das relações da 

ciência e da tecnologia com a sociedade, seus impactos e significados. Dentro do campo 

da CTS ampliada, esse esforço avança para questionar a visão salvacionista da ciência, 

sua suposta neutralidade e o determinismo tecnológico. Santos (2007) argumenta que 

isso inclui debater pressupostos epistemológicos da ciência, como seu caráter de 

verdade e universalidade, além de apontar os condicionamentos e limitações impostos à 

ciência e à tecnologia pelas estruturas de poder na sociedade e interesses de classe, 

nacionais, ideológicos, entre outros. Dessa forma, uma educação CTS para o ensino de 

ciências e o ensino de história da ciência pode contribuir para superar algumas 

limitações da perspectiva cientificista, criticada por parte da pedagogia libertária, mas 

também reproduzida por ela em muitas iniciativas. 

Neste trabalho, propomos uma metodologia de ensino para um tema específico 

da história da ciência, que é o desenvolvimento das ideias sobre evolução biológica, a 

partir das ideias da pedagogia libertária e das críticas ao cientificismo propostas pelo 

campo da educação CTS ampliada. Essa metodologia, adaptada de Peduzzi e Raicik 

(2017), propõe a discussão sobre a natureza da ciência a partir de algumas proposições 

sobre o campo científico da evolução biológica. A discussão sobre a natureza da ciência 
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envolve a filosofia e a história da ciência, mas também seu funcionamento, seus 

pressupostos epistemológicos, sua relação com valores sociais e culturais, entre outros. 

Para isso, foram formuladas algumas asserções sobre evolução biológica que 

sejam plausíveis em contextos científicos, como congressos ou disciplinas da área, mas 

que acompanham uma interpretação de natureza da ciência relacionada ao cientificismo. 

São elas: 1) “Charles Darwin é o pai da evolução”, 2) “Quando Darwin propôs suas 

ideias, ele derrubou as teorias de Lamarck”. 3) “A competição entre os indivíduos é a 

principal força por trás da evolução”, 4) “Só existe espaço na natureza para os mais 

adaptados”, 5) “Nossos genes são egoístas, porque adotam qualquer estratégia onde 

possam se replicar mais que os concorrentes”, 6) “A seleção natural poderia ter sido 

descoberta no século XVI, em qualquer lugar do mundo”, 7) “É impossível ser um 

cientista evolutivo anti-darwinista em 2018” e 8) “Novas descobertas feitas através do 

método científico são capazes de convencer os cientistas a transformar a teoria da 

evolução de um ano para outro”. 

Na tabela abaixo, listamos as asserções, as características de cientificismo que 

elas carregam e possíveis perguntas problematizadoras para trazer ao debate os temas de 

natureza da ciência visados. 

Tabela 1   

Asserções Características Perguntas 
problematizadoras 

1. Charles Darwin é o pai 

da evolução. 
● Cientista como pessoa 

genial  

● Cientista cria sozinho 

● Valores sociais 
(paternidade) 

● Ela foi pensada apenas 
por uma pessoa? 

● Existe uma mãe da 
evolução? 

2. Quando Darwin 
propôs suas ideias, ele 
derrubou as teorias de 
Lamarck. 

● Valores sociais 
(competição, vitória) 

● Experimento ou teoria 
crucial 

● Linearidade 

● Toda a comunidade 
científica concordou 
em substituir uma 
teoria pela outra? Como 
isso aconteceu? 

● Lamarck não foi 
importante para 
Darwin? 
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● Todas as ideias de 
Lamarck estavam 
erradas? E as ideias de 
Darwin? 

3. A competição entre os 
indivíduos é a principal 
força por trás da 
evolução. 

● Valores sociais 
(competição) 

● A relação ecológica 
predominante na 
natureza é a 
competição? 

● A competição na 
sociedade humana é a 
mesma competição que 
acontece na natureza? 

4. Só existe espaço na 
natureza para os mais 
adaptados. 

● Valores sociais 
(competição, 
exclusão) 

● A diversidade não é 
uma característica da 
natureza e do processo 
evolutivo? 

● A seleção natural é o 
único fator evolutivo? 

5. Nossos genes são 
egoístas, porque adotam 
qualquer estratégia onde 
possam se replicar mais 
que os concorrentes. 

● Valores sociais 
(egoísmo, competição) 

● Personificação 

● É adequado atribuir 
intencionalidade aos 
genes? 

● O funcionamento 
evolutivo dos genes é 
similar ao 
comportamento egoísta 
humano? 

6. A seleção natural 
poderia ter sido 
descoberta no século 
XVI, em qualquer lugar 
do mundo. 

● Teorias “descobertas” 
e não formuladas 

● Influência das ideias 
da época e do contexto 
social 

● Influência geopolítica 

● Descobertas feitas fora 
da Europa têm a mesma 
possibilidade de 
divulgação? 

● A seleção natural seria 
a mesma sem as ideias 
de Thomas Malthus? 

● Pesquisadores que não 
vivem em uma 
sociedade capitalista 
teriam formulado a 
mesma teoria da 
evolução? 

7. É impossível ser um 
cientista evolutivo anti-
darwinista em 2018. 

● Ciência sem polêmicas 
e disputas internas 

● Existem consensos 
totais dentro da 
comunidade ciência? 
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● Teorias definitivas, 
verdadeiras 

● Existem teorias 
científicas definitivas? 

8. Novas descobertas 
feitas através do método 
científico são capazes de 
convencer os cientistas a 
transformar a teoria da 
evolução de um ano para 
outro 

● Existência de um 
método científico 

● Cientistas “neutros”, 
sem interesses e vieses 

● Experimento crucial 

● Existe um único 
método científico? 

● Que experimento 
individual poderia 
invalidar uma teoria 
inteira de séculos? 

● Não existe interesse 
político de cientistas 
para manter certas 
teorias? 

 

As asserções foram formuladas buscando debater de forma crítica as seguintes 

concepções: o cientista que age sozinho, como uma pessoa genial; o uso científico de 

conceitos atrelados a valores sociais, como paternidade, competição, exclusão, vitória e 

egoísmo; a personificação de agentes não-humanos por trás de modelos e teorias; a 

existência de experimentos cruciais capazes de derrubar uma teoria; a linearidade no 

desenvolvimento científico; a ausência de influência geopolítica ou do contexto social 

por trás do sucesso das teorias; o caráter das teorias como dados da natureza e não como 

criações humanas; o apagamento dos conflitos no processo de debate científico; o 

caráter de verdade das teorias científicas; a neutralidade da ciência ou do cientista; e a 

própria existência de um único método científico. Essas não são as únicas características 

do cientificismo que podem estar implicadas na apresentação tradicional da teoria 

evolutiva, mas englobam várias questões fundamentais da discussão sobre a natureza da 

ciência. 

 

A partir dessas asserções, é possível organizar uma metodologia didática em que 

estudantes são estimulados a se posicionar sobre seu acordo ou desacordo com cada 

alegação. Dessa forma, é possibilitado um envolvimento ativo com o tema a partir da 

reflexão crítica sobre cada alegação e seus possíveis problemas. Esse processo ainda é 

favorecido por uma discussão coletiva sobre cada alegação, posterior ao posicionamento 

individual, que pode ser conduzida a partir das sugestões de perguntas 

problematizadoras. Com elas, buscou-se explicitar características de cientificismo que 
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podem estar por trás de cada asserção – em alguns casos, de forma explícita e 

abertamente reprovável; em outros casos, de forma mais nuançada, passível de debate e 

justificação das alegações como adequadas.  

Por fim, o questionamento sobre a centralidade da ideia de competição na 

evolução biológica – uma interpretação evolutiva que está relacionada a um conjunto de 

valores sociais – abre espaço para discussões mais aprofundadas sobre os mecanismos 

evolutivos. A partir daí, é possível apresentar as ideias de outros cientistas evolutivos 

que divergiram historicamente da interpretação atualmente hegemônica, como o 

naturalista e militante anarquista Piotr Kropotkin, autor de um livro no ano de 1902, 

Apoio Mútuo, um fator da evolução, que defende o papel central da cooperação 

(KROPOTKIN, 2012). Essa abordagem poderia enfrentar um dos principais problemas 

no ensino de evolução biológica no Brasil, que é apresentar uma falsa dicotomia entre 

Lamarck e Darwin como representativa de toda a história do pensamento evolutivo 

(COSTA, 2018). 

A proposta de metodologia apresentada aqui, mais do que apresentar conteúdos 

ou respostas definitivas, convida à reflexão e à dúvida sobre a natureza da ciência, 

incluindo discussões que possuem longa história no campo da epistemologia e 

sociologia da ciência, sem pretensão de conclusão. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo pensar sobre as possibilidades do ensino 
de história com e a partir de África, pensando as problemáticas e os desafios do ensino.  
Consideramos que o ensino das Áfricas nas escolas permanece com uma visão 
racializada e essencializada das populações africanas, que mantém uma concepção tanto 
de inferiorização como de positivação. Percebemos esse ensino de África enquanto 
hegemônico e inserido num tradicional modo de ensinar história que não escuta as 
vozes das diferentes pessoas que falam/expressam/narram/ histórias a partir de suas 
memórias e experiências. Consideramos fundamental o acesso a diferentes produções de 
conhecimentos. Nosso argumento aqui é de que é possível construir um ensino pelo 
diálogo com e a partir das produções de conhecimentos provenientes das Áfricas, ou 
seja, de seus/as sujeitos/as. Nesse sentido, o trabalho pretende discutir caminhos 
possíveis para a criação de perspectivas outras para o ensino de História, encontrando 
nos contos africanos um caminho possível para o ensino em articulação com a evidência 
de formas de contar a história e de perceber o mundo a partir de África. Com isso, 
pensamos em trabalhar com a temática de oralidade e ancestralidade com base em 
contos Igbos, especificamente com o livro “Ulomma: a casa da beleza e outros contos” 
produzido pelo contador de história Ikechukwu Sunday Nkeechi. Consideramos, 
portanto, necessário construir no ensino uma perspectiva em dialogo com os saberes 
africanos, fugindo da produção de tradição eurocêntrica sob um olhar estereotipado e/ou 
equivocado acerca do ensino das Histórias das Áfricas em sala de aula. 
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Olhares, vozes e memórias: saberes africanos e indígenas, coordenado pela Prof.ª Luisa Tombini 
Wittmann. 
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Minha experiência e reflexões conversam com as trajetórias percorridas na 

graduação em história (Licenciatura). Estou pensando e conversando sobre as 

articulações e importâncias complementares entre ensino, pesquisa e extensão no 

ambiente do laboratório do qual me integro e me constituo a partir do ano de 2016, 

AYA- Laboratório de estudos pós-coloniais e decoloniais30. O que nos permeia é a 

teoria pós-colonial e a teoria decolonial, aqui, estou entendendo a teoria enquanto 

prática libertadora nos termos de bell hooks (1994). Desde o surgimento do laboratório, 

em que estamos construindo juntas e juntos, nossas reflexões, conversas, discussões e 

questionamentos tentam pensar a teoria servindo para vida, para a história, para nossas 

práticas. Assim como o faz a teoria quando procura na vida (na prática) suas bases de 

reflexões, ou como expressa bell hooks: um processo que, em última análise, é 

recíproco, onde uma capacita a outra  (2017, p. 86). Portanto, é a partir desse caminho e 

lugar que estou falando e pensando. A teoria por si só, de acordo com bell hooks: não é 

intrinsecamente curativa, libertadora ou revolucionária, só cumpre essa função quando 

lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse fim. Assim, de que forma 

podemos incorporar a teoria em nossas ações? Nesse sentido, pretendo discutir 

caminhos possíveis para a criação de perspectivas outras para o ensino de História, e 

nesse trabalho específico, pensando o ensino de História de África.  

Vamos pensar aqui em como podemos contribuir para o Ensino de História de 

África, tendo como pressuposto o descentramento do eurocentrismo e portanto, da 

colonialidade. Nossa sugestão consiste em efetivamente pensar, refletir e construir uma 

proposta em que a construção epistemológica esteja centrada nas formas de pensamento 

produzidas pelos próprios sujeitos africanos, tomando o posicionamento de construir 

                                                 
30  O Laboratória de estudos pós-coloniais e decoloniais é vinculado ao Departamento de História do 
Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED) da Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) e iniciou suas atividades em julho de 2016, onde desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa 
e extensão Está atualmente sob coordenação da Prof.ª Dr.ª Luisa Tombini Wittmann.  
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pensamento e conhecimento sobre, com e a partir do diálogo com esses/as sujeitos/as. 

Tendo como premissa a construção de categorias históricas a partir de epistemologias 

outras.  

Com a proposta de pensar caminhos possíveis para a criação de perspectivas 

outras para o ensino de História,  com a possibilidade dos contos africanos no ensino de 

história de África, uma metodologia possível para o ensino em articulação com a 

evidência de formas de contar a história e de ver o mundo a partir de África. A reflexão 

desenvolvida aqui conversa com a experiência do processo de elaboração de um plano 

de aula na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I do curso de História da 

Universidade do Estado de Santa Catarina.  A atividade teve como proposta a 

elaboração de plano de aula para uma turma do sexto ano com o conteúdo “História da 

África”. Com isso, pensamos em trabalhar com a temática de oralidade e 

ancestralidade31 com base em contos Igbos, especificamente com o livro “Ulomma: a 

casa da beleza e outros contos” produzido pelo contador de história Ikechukwu Sunday 

Nkeechi, ou apenas Sunny.  

O contador de História, como se intitula, nasceu (1974) na cidade de Nkalagu na 

Nigéria, fazendo parte da população igbo. Cresceu e estudou na cidade de Oba, onde se 

formou em Educação Física. Em 1998 passou a morar no Brasil onde se formou em 

Letras pela Universidade Cidade de São Paulo. É autor de livros infanto-juvenis: 

Ulomma-a casa da beleza e outros contos; Contos da Lua e da beleza perdida; As 

Aventuras de Torty; O Natal de Nkem.  

A elaboração do plano de aula foi pensado a partir da desenvolvimento da 

pesquisa  “Modos de Ser, Ver e Viver’: o mundo Igbo a partir da escrita de Chinua 

Achebe (África Ocidental, século XX)” mas foi elaborado pensando especificamente a 

contação de história. Cabe dizer isso aqui pois os contos Sunny representa uma 

perspectiva que nos cabe interpretar a partir de sua escrita e narrativa. Entretanto, a 

pesquisa com e partir da escrita de Chinua Achebe nos permitiu contato com categorias 

histórias para pensar a sociedade Igbo que se expandem para também pensarmos 

                                                 
31 Algumas das categorias que utilizamos para pensar a aula foram pensadas em articulações com as as 
reflexões no desenvolvimento da pesquisa “’Modos de Ser, Ver e Viver’: o mundo Igbo a partir da escrita 
de Chinua Achebe (África Ocidental, século XX)” onde pensamos como construir categorias históricas a 
partir de narrativas. 
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algumas categorias que se fazem presente nos contos de  Ikechukwu Sunday Nkeechi. 

Entre elas estão as categorias de oralidade e ancestralidade.  

Sunny nos indica em seu livro a dedicatória aos pais que “estão dormindo o sono 

da morte, mas as suas memórias então vivas e acordadas dentro de mim”. De acordo 

com o contador, suas histórias são aquelas que aprendeu da cultura oral junto de seu 

povo, e que perpassa gerações e gerações. “Escutei de minha avó. Ela aprendeu da mãe 

dela, depois minha mãe e assim vai perpassando. São nesses momentos que pais, tios e 

avós aproveitam para contar histórias às crianças. É um meio de ensinamento que 

jamais esquecemos (Sunny, 2015)32. O oralidade se manifesta na sociedade igbo de 

algumas formas,  entre elas com o uso da contação oral, dentro da contação se 

incorporam diversos elementos, entre eles o uso de provérbios e da musicalidade. Nos 

contos esses elementos da oralidade se entrelaçam e se relacionam a própria vida 

cotidiana e as experiências na sociedade.  De acordo com Sunny, ele trás esses contos 

que os antepassados usavam para ensinar lições importantes. Com isso, percebemos o 

entrelaçar entre oralidade, ancestralidade e cotidiano, onde a manifestação dos contos 

demonstram e trazer ensinamentos ancestrais. Os ensinamentos em diferentes 

sociedades no mundo dizem respeito a desenvolver a compreensão dos modos de viver 

e ser da respectiva sociedade. Ainda, de acordo com Tierno Bokar (Hampaté Bá, 1980, 

p. 167) o saber é “a herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e 

que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram”. A oralidade nos contos atua, 

portanto, como manifestação da sabedoria ancestral do povo igbo, sendo as pessoas 

mais velhas ligadas intimamente como transmissoras de saberes. Sunny expressa que 

durante as noites de lua cheia ou nova, as famílias se reuniam embaixo dos pés de 

mangueira para contar e ouvir histórias que eram acompanhadas de música, cantada e 

dançada por todas as pessoas. Diz ainda que cada conto tem seu ensinamento, tal como 

dizia seu pai “o conto é como um bom prato de comida. Só quando bem saboreado e 

depois de digerido é que podemos ver o seu efeito”. Ou seja, os contos, os usos de 

provérbios e os ensinamentos nele imbricados se ligaram aos  modos de ser e estar no 

mundo, demonstrando os valores, crenças, normas e organização social. Dessa forma, 

                                                 
32 Entrevista https://www.paulinas.org.br/editora/?system=paginas&action=read&id=11676 acesso em 
15/08/2018 

https://www.paulinas.org.br/editora/?system=paginas&action=read&id=11676
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no desenvolvimento do plano de aula a partir dos contos escolhemos por pensar a 

temática entrelaçada entre oralidade e ancestralidade que os contos trazem.  Sugerimos 

que podemos falar dessas categorias para pensar sobre modos de ser e viver igbo a partir 

dos contos transmitidos por Ikechukwu Sunday Nkeechi.  

Elaboramos o plano pensando a partir das lógicas e olhares dos próprios sujeitos 

africanos. Hountondji (2010) indaga sobre qual o nosso lugar dentro dessa produção. 

Enquanto estudantes/pesquisadoras/professoras brasileiras precisamos pensar quais 

perspectiva vamos acessar já que existe uma diferença muito grande entre o discurso 

histórico sobre África e o discurso histórico proveniente de África e produzido por 

africanos. Na indicação de Hountondji, os investigadores africanos envolvidos nos 

estudos africanos precisam ter como prioridade desenvolver investigações 

desencadeadas pelas próprias sociedades africanas e a agenda da investigação por elas 

directa ou indirectamente determinada, já a tarefa dos/as acadêmicos/as não‐africanos/as 

está em contribuir para a resolução dessas questões e para a implementação dessa 

agenda de investigação. Portanto, a tarefa está em exercitar nosso olhar e nosso escuta 

com e a partir dos sujeitos que nos propomos a dialogar. É preciso olhar com 

desconfiança já que agenda dos “estudos de humanidades ensinada na maioria das 

universidades além de arrastar a "herança colonial", também contribuem para o 

fortalecimento da hegemonia cultural, econômica e política do Ocidente” (CASTRO-

GÓMEZ, p. 79).  

Consideramos que o ensino de História ao trabalhar História de África 

permanece uma visão racializada e essencializada da História do continente e de suas 

populações, mantendo uma concepção tanto de inferiorização como de positivação. Essa 

ideia, de acordo com Mignolo, é proveniente de uma concepção 

eurocêntrica/colonial/moderna sobre o mundo, em diálogo com Quijano (MIGNOLO, 

2003, p. 35) nossos objetivos precisam caminhar para a transformação da rigidez de 

fronteiras epistêmicas e territoriais estabelecidas e controladas pela colonialidade do 

poder e do saber construído durante o processo de construção do sistema mundial 

colonial/moderno que cria condições para um imaginário global. Nesse sentido, de 

acordo com Mbembe (2014, p. 75-137) , ao pensar o termo “África”, demonstra como a 

modernidade construiu uma ideia de África no imaginário global, se falar em África 
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consiste portanto, sempre, em construir figuras, lendas, alucinações presentes no 

“imaginário que irrompe na vida psíquica do Ocidente” (MBEMBE, 2014, p. 126). De 

acordo com Hernandez, todo um coquetel de infortúnio ronda a famigerada figura deste 

continente (2017, p. 36). O giro epistemológico está em desviar o olhar dessa 

construção ocidental secular e direcioná-lo aos sujeitos/as que vivenciam e expressam 

seus olhares acerca de suas próprias experiências.  

O historiador Hernandez ao pensar a epistemologia ocidental eurocêntrica como 

circunscrita ao discurso acadêmico da história, mostra como essa visão tem contribuído 

à manutenção de uma ordem na qual saberes são essencializados através de  

 
“enquadramentos ontológicos excludentes e continuam recluídos nas margens 
da produção do conhecimento, negando cosmovisões e sistemas cognitivos 
que, por não se encaixarem no modelo eurocêntrico se tornam inconcebíveis se 
pensados desde suas próprias lógicas ou racionalidades. Eis o caso da história 
africana” (HERNANDEZ, 2016, p. 35)   

 
 
É importante que no processo educativo a disciplina de histórica atual venha a 

desnaturalizar a nossa sociedade. A História é uma importante ferramenta para deslocar 

o estudante para a alteridade, seja no tempo ou no espaço  (BUCHHOLZ, 2015, p. 59). 

A negação pelo ocidente das histórias e saberes provenientes do continente 

africano é projeto do sistema eurocêntrico moderno onde de acordo com Mignolo 

(2003)  a Europa é colocada como ponto de referência e de chegada, sendo a lógica do 

eurocentrismo a reprodução da colonialidade do saber,  é dessa forma que, a 

modernidade e a colonialidade com seus projetos globais colocam a epistemologia e 

história europeia moderna enquanto saber universal, negando histórias, saberes e 

experiências provenientes de outras localidades.   

Portanto, consideramos, em diálogo com esses autores, que falar de uma 

descolonização epistêmica consiste em pensar outras formas de construção de 

pensamentos e conhecimentos. Apesar dos inúmeros avanços em torno da lei federal nº 

10.639/2003, conquistas dos movimentos negros brasileiros, das diretrizes curriculares 

nacionais para as relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana, o desconhecimento sobre a temática e sobre a importância de seu 

ensino ainda fazem parte da realidade nas escolas brasileiras (VIEIRA; SILVA, p. 94, 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   92 

 

2016). Ainda, Abreu e Mattos (2008, p. 15) ao falarem dos desafios sobre diretrizes 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, conversam com professores 

e professoras e instigam a indagação sobre como romper com as perspectivas 

essencialistas, e então perguntam: “O que fazer, então? Como articular políticas de 

combate ao racismo, especialmente na escola, sem tropeçar em essencialismos 

culturais?” a resposta em conversa com Stuart Hall estaria em torno da possibilidade de 

talvez como dirigir nossa atenção criativa para a diversidade e não para a 

homogeneidade. Nesse sentido, um dos desafios aos professores/as de História é fazer 

visível em seu ensino a interação global de perspectivas que se relacionam e 

desconstroem a visão de produções eurocêntricas e colonialistas (MORTARI; GOMES, 

2016, p. 77), contribuindo para um ensino em diálogo com e a partir das produção de 

conhecimento proveniente das Áfricas. Apresentando, nesse sentido, versões plurais e 

complexas africanas formuladas a partir de seus próprios olhares (MORTARI ; 

WITTMANN, 2018, p. 164). Consideramos, portanto, necessário construir no ensino 

uma perspectiva em dialogue com as produções de conhecimentos africanos, fugindo da 

produção de tradição eurocêntrica sob um olhar estereotipado e/ou equivocado acerca 

do ensino das Histórias das Áfricas em sala de aula, permitindo o diálogo com os 

diversos paradigmas de existências. Boaventura de Sousa Santos expressa que “A 

negação de uma parte da humanidade é sacrifical, na medida em que constitui a 

condição para a outra parte da humanidade se afirmar como universal.” (SANTOS, 

2009, p. 31), a negação se traduz pela invisibilidade perpetuada na sociedade brasileira e 

mantida nas escolas com pensamento e práticas modernas ocidentais. Se presente, uma 

visibilidade deformada, não comunicável. A educação precisa desacompanhar os passos 

atrasados do esforço da modernidade/colonialidade em universalizar o branco como 

referencia da humanidade. Para Boaventura (SANTOS, 2009 apud VITÓRIA, 2015 p. 

120), a prática de descolar as lógicas dominantes, se manifesta como resistência contra a 

uniformização do mundo e uma aposta por uma ecologia de saberes, onde a diferente 

não implica a dominância e a igualdade não descaracteriza a diversidade. Sendo 

necessário, portanto, pensar alternativas nas articulações história e ensino pensando 

saberes e epistemologias a partir do que diferentes sujeitos/as colocam no mundo. Em 

dialogo com ideia expressada pelo escritor nigeriano Chinua Achebe, “o equilíbrio das 
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histórias”: diante de uma história de que você não gosta ou que não o/a representa é 

preciso contar outra que se contraponha a ela (MORTARI, 2016, p. 41), com essa tarefa 

coletiva, consideramos necessário problematizar a construção de uma perspectiva e 

produção do conhecimento acerca do ensino das Histórias das Áfricas e de suas 

populações. 

Os contos em dialogo com a história permite ir além dos limites colocados pela 

história, permitindo que professores/as e estudantes construam maiores percepções de 

mundo. Portanto, construindo conhecimento, pensando evidências de formas de 

expressão da vida e narrativas sobre e a partir de experiências no mundo. É preciso 

transgredir os limites pelos quais a mente colonizada não alcança.  
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HORTA E ENSINO DE HISTÓRIA: DIÁLOGOS PERTINENTES 

Luciana dos Santos Menezes33 
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Resumo: O presente trabalho foi pensado durante o Mestrado Profissional de Ensino de 
História (PROFHISTÓRIA) da UFSC em 2017, e proposto para o ensino de Jovens e 
Adultos (EJA), cujo primeiro desenvolvimento se deu na escola CEMIA em São José. 
Tal intervenção educativa tem por objetivo principal propor um diálogo acerca das 
possibilidades de articulação da horta escolar com o ensino de história. A metodologia 
prevê a organização dos trabalhos de pesquisas temáticas em 4 eixos temáticos: 
Relações de Trabalho e Propriedade; Produção de Alimentos e Meio Ambiente; 
Indústria e Consumo e Patrimônio Histórico. A alimentação, assim como a prática da 
horta (e todos os conhecimentos ali implícitos), são milenares e foram essenciais à 
sobrevivência humana durante toda a História. O ato de alimentar-se é cotidiano repleto 
de identidades pessoais, sociais, culturais e históricas que muitas vezes ficam veladas ou 
são intencionalmente substituídas por uma cultura dominante, colonizadora e industrial. 
Nos dias de hoje, o ato de se alimentar de forma mais consciente pode, de um lado, 
assumir mais visivelmente uma face político-ativista de valorização das identidades, dos 
saberes tradicionais, do trabalho digno, e do comércio justo, tendo sempre o respeito ao 
meio ambiente, atuando na contracorrente da globalização mundial. A produção, o 
preparo e o consumo de alimentos mobilizam (e sempre mobilizaram) diversos setores 
da sociedade que foram e são locomotivas de múltiplos movimentos sociais históricos e 
que se fazem presentes na atualidade. O estudante deve estar consciente disso. As 
pesquisas temáticas sobre as mais diversas questões que envolvem a alimentação - tema 
problematizador - podem auxiliar o estudante a perceber as relações sociais, políticas, 
históricas e culturais que implicam (e implicaram) nossas escolhas alimentares. É a 

                                                 
33 Professora de História da rede pública de ensino há mais de 10 anos, pós graduada em Gestão de 
Educação a Distância e mestranda pelo programa PROFHISTÓRIA - Mestrado Profissional em Ensino de 
História, na UFSC. 
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partir dessa percepção crítica da realidade que, segundo Paulo Freire, que se pode 
formar uma consciência cidadãos. A prática da horta escolar concomitante aos estudos 
foi concebida como atividade mobilizadora de troca de conhecimentos, assim como 
oportunidade de formação de um locus de aprendizagens históricas e de empoderamento 
dos alunos no que tange o conhecimento da produção e o consumo de alimentos, bem 
como a sensibilização para as questões do trabalho, do meio ambiente e das lutas sociais 
que fazem e fizeram parte da nossa história. Por esse motivo urge chamar atenção e 
colocar na pauta das aulas de História tais reflexões, trabalhando esses temas tão 
presentes, tão históricos e que muitas vezes chegam aos estudantes de forma parcial, 
descontextualizada e pouco historicizada. Dessa forma pode-se contribuir para a 
formação de uma consciência crítica e estimular a participação ativa do educando na 
construção do seu conhecimento e da sua cidadania. 
 

Palavras-chave: Horta Escolar. Ensino de História. Alimentação.  

 

Introdução 

 

Desde a aurora da Humanidade nós, humanos, temos aprendido a conviver e 

sobretudo a dominar nosso habitat. Durante milênios, o ser humano construiu seu 

conhecimento através da vivência, da observação e de experimentações. Tais 

conhecimentos foram sendo ampliados e transmitidos, através das gerações, e serviram 

para satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência, reprodução, evolução e formas 

de expressão social e cultural. (FLANDRIN, MONTANARI, 1996) 

A humanidade assegurou sua alimentação por meio da caça e da coleta, também 

por meio de produção de pequenas hortas, de campos de agricultura, e/ou da criação de 

animais. O alimento (ou a falta dele) foi o fator propulsor de grandes mudanças e 

eventos históricos. Como bem observa Henrique Carneiro,”dentre todos os aspectos da 

cultura material, a alimentação talvez seja um dos que mais se encontra subjacente a 

toda esfera adjacente a atividade humana”. (2003. p. 2) Como abordar as “Grandes 

Navegações” senão pelo viés da busca por produtos alimentares desejados pelo 

comércio na Europa, ou discutir as revoluções sem considerar um dos fatores 

importantes como a situação de carência alimentar das camadas mais pobres da 

sociedade, ou mesmo analisar a formação do Brasil sem relacionar a maneira de 

produção e comércio do açúcar, da carne e/ou do café? A alimentação esteve e está 

relacionada a diversos setores políticos, econômicos, sociais e culturais. 
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Hoje,  a  alimentação  é  uma  necessidade  básica  que  ainda  é  negada  para 

muitos. Segundo  o  relatório  da  FAO  de  201734   , “Estado de Segurança Alimentar e 

Nutrição no Mundo”, a fome voltou a crescer, afetando 815 milhões de pessoas em todo 

o mundo, principalmente devido às guerras, mudanças climáticas, e à desaceleração da 

economia em tempos de instabilidade política. Cerca de 155 milhões de crianças no 

mundo são afetadas pela desnutrição crônica, comprometendo seu desenvolvimento 

corporal e intelectual. 

Na história do Brasil (e não só aqui), a fome foi (e ainda é) uma triste realidade 

para muitas pessoas (CASTRO, 1956). Somente em 2010 a alimentação foi incluída 

como direito fundamental35, porém esse direito ainda não é garantido a uma parcela da 

população brasileira.36Podemos  nos  indagar  como,  em pleno século XXI, com tanta 

tecnologia, ainda temos que conviver com a triste realidade da falta de alimentos - 

necessidade tão básica e primária - atingindo milhares de famílias, no campo e na 

cidade, não só nos países mais pobres, mas também nos países considerados como 

“desenvolvidos”? 

Aparentemente contraditórias, essas questões estão ligadas à hierarquização e 

aos níveis de pobreza e desigualdades sociais, que por sua vez são fruto das diferentes 

escalas de prioridades dada pelas política públicas e aos diferentes níveis de urgência e 

importância política que se foi (e ainda o é) atribuída aos sujeitos menos privilegiados 

da sociedade ao longo da história. 

Sabe-se que a falta de alimentação e também a má alimentação não é um 

problema de produção, mas sim de distribuição e acessos: não só acesso aos alimentos, 

mas também ao trabalho, aos conhecimentos, à terra. As desigualdades de condições de 

trabalho e de acesso aos bens essenciais, causam, dentre outras, a desigualdade da 

condição alimentar de qualidade. Tais realidades são consequências também da luta de 

interesses de grupos de capitais e de suas interferências nas decisões políticas que 

contribuem, sobretudo, à construção de um panorama de sociedade onde equidade de 

                                                 
34 Notícia da FAO, disponívelm em: http://www.fao.org/news/story/es/item/1037465/icode/ 
35http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/artigos/2014/direito-humano-a-alimentacao-
adequada-e-soberania-alimentar 
36 Relatório da FAO, disponível em: http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf 
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acesso aos direitos humanos básicos é motivo ainda de muita luta e reivindicação para a 

maioria dos cidadãos. 

Estas são questões atuais, mas também históricas. É necessário pensar sobre 

elas, problematizá-las, sobretudo no espaço educacional e nas aulas de história. 

O conhecimento que a humanidade construiu durante milênios entrou em um 

processo de apropriação-expropriação de espaços e de saberes, através das relações 

sociais de poder e hierarquização do conhecimento que se estabeleceram de alguns 

grupos sobre outros, culminando na elitização e dominação da “ciência” e dos 

territórios. Esse fenômeno foi produzido por determinados grupos marcadamente 

brancos, ocidentais e colonizadores (SHIVA, 2003) sobre muitas sociedades e afetou 

profundamente a garantia igualitária aos direitos humanos fundamentais. Alimentos e 

conhecimentos, são “setores” essenciais, palco de disputas pelo poder e pela dominação 

hegemônica. As lutas hoje, tem origens e histórias, que muitas vezes passam 

despercebidas em meio aos conteúdos marcadamente políticos e econômicos (não 

menos importantes ) propostos pelos livros didáticos. A prática da horta escolar pode vir 

a ser um eixo articulador de discussões desta natureza. 

A escola, hoje, também cumpre o papel de formação científica de seus 

estudantes. Mas podemos sempre nos indagar: de qual “ciência” estamos falando? Qual 

conhecimento privilegiamos nas nossas escolhas? Qual o lugar relegado aos saberes 

tradicionais, das comunidades tradicionais, dos povos originários, nessa sociedade 

predominantemente ocidental, branca, e colonizadora do Brasil? Que saberes foram 

velados neste processo de europeização/colonização e quais as consequências? São 

questões podem e devem ser problematizadas junto aos estudantes para que possam 

perceber com olhar crítico a construção da sociedade hoje e os “valores” por ela 

defendidos. 

A alimentação enquanto prática milenar cotidiana é um campo epistemológico 

da História de múltiplas perspectivas (CERTEAU, 1994). Para além da discussão 

nutricional e de saúde, pertinentes e necessárias, a alimentação assume também uma 

rede de interrelações econômicas, sociais, políticas, culturais e históricas. Nesse sentido 

é uma temática axiológica de amplo espectro que inclui discussões sobre: autonomia, 

saúde, as formas de agricultura, a posse da terra, a indústria, o meio ambiente, as 
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relações de trabalho, as relações sociais, questões sobre patrimônio, identidades étnicas, 

diversidade cultural, dentre muitas outras relacionadas às várias formas de se pensar e 

aprender História. Como bem salienta SIMAN (2015): 

 
A história escolar, pelas características de sua disciplina de referência, tem, 
mais do que qualquer outra disciplina, a dimensão axiológica como uma 
questão central, que se expressa na seleção cultural dos conteúdos a serem 
ensinados e na forma como eles são apresentados 

 

Aos docentes de história, que se posicionam comprometidos com uma educação 

consciente e libertária (FREIRE 1996), é posto este convite à reflexão e ao trabalho. 

Articular essas discussões atuais e históricas com a prática da horta pode ajudar a 

promover um processo de conscientização crítica da realidade que, por sua vez, pode 

contribuir para o empoderamento do estudante no sentido de instrumentalizá-lo para sua 

autonomia e sua conscientização alimentar. Articular esses estudos e reflexões, permite 

também ajudar os estudantes a compreender as relações que o ato de se alimentar 

assume na realidade cotidiana e suas dimensões históricas, políticas, sociais e culturais. 

 

Fundamentos e métodos: ideias em construção 

 

A alimentação é uma categoria histórica que vem se desenvolvendo na 

historiografia desde os Annales. Cito aqui importantes trabalhos historiográficos como 

de Jean Paul Aron (1974), Flandrin e Montanari (1996), Gilberto Freyre (1951) e Luis 

Câmara Cascudo (1968), Fábio Ramos (2010), bem como a contribuição da histórico-

sociológica como as obras de Henrique Carneiro (2003), Jean-Pierre Poulain (2002) e 

Philip McMichael (2016) que nos coloca a realidade dos regimes alimentares e o 

paradoxo das estruturas que envolvem a questão alimentar hoje: Essa temática plural, 

inserida no cotidiano, assume formas de representações políticas, econômicas, sociais e 

culturais. Vale a reflexão de Eduardo Girardi quando diz que o que comemos (e talvez 

até como o fazemos), não são exatamente frutos de nossas escolhas, mas são 

“determinados por projetos muito mais amplos que submetem países, povos, 

agricultores e consumidores às necessidades do processo incansável de acumulação do 

capital” (GIRARDI; in MCMICHAEL,2016.P.5). 
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Assistimos, nos últimos anos, a um despertar crescente na contracorrente dessa 

imposição globalizante. Os movimentos como a agroecologia, permacultura, culinária 

com PANCs37, grupos e redes de trocas de probióticos, mudas e sementes crioulas nas 

redes  sociais, Slowfood, Comércio Justo, dentre muitos outros, propõem novas formas 

de produção, de consumo, mas são, antes de mais nada, proposições de novos modos de 

viver alternativos à globalização capitalista. Tais perspectivas ainda estão à parte das 

reflexões históricas necessárias dentro do ensino de História e nas salas de aula. 

A metodologia desta proposta de ação pedagógica, - que tem a alimentação e 

suas relações, como eixo articulador de aprendizagens - consiste em criar uma horta e 

aprender na prática. os mais diversos saberes que esse fazer requer. Ao mesmo tempo 

em que se procura entender e aprofundar, por meio de pesquisas, estudos e debates, os 

temas que dela se projetam, como mostra o quadro temático e conceitual abaixo. O 

quadro indica as múltiplas possibilidades de se trabalhar o tema alimentação no ensino 

de história,  

 

 
 

                                                 
37 Plantas Alimentícias Não Convencionais 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   100 

 

Metodologia e prática 

 

A alimentação é uma temática que possibilita uma pluralidade de 

desdobramentos metodológicos e de ações de aprendizagens. Não proponho aqui uma 

metodologia fechada ou um método acabado em si. Proponho caminhos que possam ser 

percorridos de acordo com o perfil e as necessidades do professor e de seus estudantes. 

Mas sobretudo proponho que essas temáticas possam ser temas de reflexões contribuir 

para uma leitura crítica de mundo e da realidade. Esse debate pode e deve estar presente 

nas aulas de história. Para contribuir com o trabalho docente, foi desenvolvido, no 

PROFHISTORIA, um site38 com alguns materiais para seram problematizados. 

O tema central, “alimentação”, se divide em quatro eixos: Relações de Trabalho 

e Propriedade, Produção de Alimentos e Meio Ambiente, Indústria e Consumo e 

Patrimônio Histórico. Deles se desdobram múltiplos sub-eixos que se interligam entre si 

formando uma rede de temas possíveis no ensino de história. 

No projeto piloto, busquei utilizar-me desses eixos temáticos como articuladores 

de pesquisas para auxiliar na construção do conhecimento, ao longo do semestre. Cada 

tema trazia perguntas desafiadoras, que orientavam o sentido da pesquisa. 

Ao mesmo tempo buscamos, com a horta, sensibilizar os estudantes sobre as 

questões que envolvem os temas como: conhecimento ancestral de povos tradicionais e 

originários, o trabalho no campo, a fome, a agroecologia e o agronegócio, história sobre 

os movimentos pela posse da terra, ecologia, biologia, consumo alimentar, 

biodiversidade, relações de gênero, bem como vários outros temas discutidos que se 

desdobraram em diálogos e construção de conhecimento. 

Não conseguirei explanar aqui, nestas poucas páginas, todo o trabalho realizado, 

e que está sendo objeto da dissertação de mestrado. Mas gostaria de compartilhar uma 

pequena parte de uma rica experiência, fruto de uma tentativa de buscar novos caminhos 

para ensinar História de forma crítica. Escrevo aqui somente uma das possibilidades. 

 

Hábitos alimentares: uma das abordagens possíveis, múltiplas possibilidades 

 

                                                 
38 www.horta-e-historia.webnode.com 
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Para iniciar os trabalhos, pode-se escolher o tema mais próximo à realidade dos 

alunos: “hábitos alimentares”. É interessante começar com uma sondagem prévia sobre 

hábitos alimentares. A metodologia prevê fontes diversas e métodos plurais como aulas 

dialogadas, pesquisas orientadas, debates, exibição de filmes e documentários, leitura de 

fontes históricas, visitação (virtual ou física) para locais pré-determinados como museus 

ou sítios arqueológicos e por fim apresentação dos trabalhos com o intuito de debater e 

compartilhar experiências, tanto experiências com a horta como dos resultados das 

pesquisas. 

 

Os hábitos alimentares podem ser sociais, históricos, étnicos, culturais, 

regionais, familiares. (FLANDRIN; MONTANARI, 1996) Durante a história esses 

hábitos se formaram no seio de cada população, em cada etnia. Esse hábitos têm 

características sociais, geoculturais, étnicas e religiosas. Eles têm relação com as origens 

da pessoa, por onde essa pessoa passou, com quem esteve, como aprendeu a se 

alimentar desse ou daquele alimento. Cada ítem carregado de memórias. 

 Porém, esses hábitos se modificam ao longo da história e isso acontece por 

vários motivos: alteração na oferta de alimentos, migração, hierarquização social, 

comércio e principalmente o controle ao acesso à terra, globalização, dentre outros. 

A História é composta de mudanças, mas foi principalmente no período pós 

Revolução Industrial que, tanto o acesso à terra, como o acesso aos alimentos passou a 

ser controlado por algumas nações (MCMICHAEL, 2016). É o que o autor conceitua 

como “regimes alimentares”, que nos foram impostos por nações, pelo mercado e por 

corporações. História e alimentação podem e devem ser discutidas levando-se em conta 

essas interrelações que envolvem políticas, movimentos sociais, identidades culturais e 

saúde. Como isso ocorreu? Como podemos identificar essa mudança histórica no nosso 

prato de comida? 

Nesse primeiro bloco de temas a ser trabalhado e estudado, podemos, por 

exemplo, estabelecer as seguintes conexões: Considerando que os hábitos alimentares 

têm relação com a disponibilidade dos alimentos, podemos relacionar esse acesso com a 

agricultura (formas de agricultura), formas de distribuição dos alimentos e com a 

indústria (indústria de alimentos, indústria química e indústria farmacêutica). O leque se 
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abre pois tais perspectivas têm fortes ligações com o tema do consumo e da saúde (e se 

formos mais longe com o trabalho). Continuando neste bloco temático, podemos então, 

abordar a questão dos resíduos (caseiros e industriais), reciclagem, aterros sanitários, 

solo (composição; contaminação, espaço geográfico), que por sua vez se relaciona com 

meio ambiente, com impactos e formas de agricultura, com plantas medicinais, com 

indústria, com a biopirataria, que se relaciona com a saúde, com os saberes tradicionais 

e com hábitos alimentares. É um bloco temático onde os assuntos se tocam por vários 

ângulos, sob diversos aspectos tanto históricos como sociológicos, econômicos e 

políticos, suscitando múltiplas possibilidades de discussões históricas e da atualidade. A 

maneira com a qual se trabalha cada temática e com a qual se aborda as questões 

dependerá das escolhas e das necessidades do docente e dos estudantes. Os múltiplos 

caminhos precisam ser trilhados. As perguntas a serem lançadas para promover 

reflexões são elaboradas pelo professor. 

Depois de apresentar o projeto, iniciei os trabalhos com uma palestra dialogada 

sobre agroecologia e sobre a “revolução dos baldinhos” - projeto realizado pela 

CEPAGRO39, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis - que tem um importante 

trabalho de coleta de orgânicos na comunidade para composteiras no bairro. 

O palestrante Marquito40 dinamizou muito bem o diálogo. Discutimos os moldes 

de agricultura de hoje, o agronegócio e os pequenos produtores, as possibilidades de 

agricultura urbana, as possibilidades de aproveitamento dos resíduos orgânicos, a 

agroecologia e a produção orgânica familiar hoje. Os estudantes participaram e fizeram 

várias perguntas sobre agricultura familiar e latifúndios, agrotóxicos, banco e subsídios 

financeiros para agricultores. 

De volta à sala, depois da palestra sobre a “revolução dos baldinhos”41 fizemos 

uma reflexão sobre o sistema de coleta de lixo das cidades de São José e Florianópolis: 

custo de transporte, logística, reaproveitamento, impactos ambientais. Trouxe dados que 

coletei dos sites da ProActiva e da Comcap e que foram apresentados em slides usando 

a sala de informática: histórico, quantidade de lixo; as distâncias percorridas até os 
                                                 

39 Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo 
40 Eng.Agr. Marcos José de Abreu, Marquito. 
41 Programa de coleta de orgânicos e promoção da agricultura de grupo. Disponível em: 
https://www.slideshare.net/Cepagro/cartilha-revolucao-dos-baldinhos-a-tecnologia-social-da-gestao-
comunitaria-de-residuos-organicos-e-agricultura-urbana 
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aterros; como é feito um aterro; o que é um serviço público, o que é uma autarquia. 

Discutimos a importância de saber administrar nosso “lixo”, de separar, das condições 

de trabalho dos catadores e profissionais desse setor e das relações de política social que 

existem por trás da questão da política de resíduos sólidos. Reflexões sobre os 

“Sambaquis” e a relação com os resíduos, com a história e com patrimônio histórico. 

Essa temática pode se abrir a múltiplas possibilidades de abordagens históricas: o 

sistema de coleta de resíduos na história, no Brasil Colonial ou na Idade Média, por 

exemplo, ou as fontes arqueológicas como resíduos sólidos de nossos antepassados. 

Nesta mesma aula, discutimos sobre reciclagem: o que entra como orgânicos em 

uma composteira e as possibilidades para realização da nossa horta escolar e também 

para hortas caseiras ou comunitárias e também sobre os materiais que podem ser 

reciclados. Organizamos para o próximo encontro o início das atividades práticas com a 

composteira com um convite: cada um traria um pouco do seu lixo orgânico. Para 

iniciar a nossa horta orgânica, precisávamos produzir um pouco de terra fértil. 

Na aula seguinte, alguns alunos trouxeram material orgânico de casa, que foram 

colocados nas composteiras. Eu havia trazido o resto do material necessário: terra, 

folhas, galhos, serragem, além do meu resíduo orgânico. Apresentei slides com as fotos 

da oficina de compostagem que eu havia participado no início do ano, explicando como 

se deve fazer uma composteira pelo método termoquímico, (método utilizado pela 

UFSC adotado pela CEPAGRO). Em seguida fomos para o espaço externo onde iríamos 

organizar a horta. Começamos a montar a composteira. 

Já nessa atividade é possível sondar alguns hábitos alimentares e perceber o 

“lixo  que temos em comum”, percebendo cascas de banana e ovos em quase todas as 

sacolas trazidas (pode-se discutir a questão das sacolas plásticas também! Como era há 

50 anos?). Cada ítem que compõe os resíduos que trouxemos é uma fonte de alimento, 

tanto para nós (e não utilizamos por “tradição”, hábito ou por que assim aprendemos), 

quanto para os microorganismos presentes no solo. E resta a pergunta: Por que jogamos 

fora? Sempre foi assim? Quais nutrientes estão sendo mal aproveitados neste descarte? 

Como está minha saúde em relação a esses nutrientes? Quais são as possibilidades de 

utilização dessas partes que rejeito? Como se faziam em outras sociedades, na história? 

Como faziam nossos avós ou antepassados? São perguntas para instigar a curiosidade e 
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incentivar pesquisas. Através das discussões, muitas memórias surgem e a própria 

história é relembrada. Memórias de famílias, de infância, da casa dos tios, avós dentre 

outras. Memórias de receitas com cascas para o solo da horta ou de bolos ou doces. 

Quem fazia essas receitas? Quando? Esses saberes podem ser reavivados nesse 

momento, nesse locus que é a horta escolar. 

Somente nessa primeira atividade estão presente uma série de possibilidades, 

tanto para o ensino de História quanto para as demais disciplinas que podem vir a ser 

articuladas junto ao projeto. Cabe ao professor articular novos atores nesse processo de 

aprendizagem. Foi muito incentivador perceber que todos os estudantes presentes 

participaram dessa atividade da composteira de diversas formas: trazendo ou buscando 

material, montando a composteira, articulando os colegas, ajudando, perguntando, 

filmando, observando. Ninguém ficou alheio. 

O protagonismo exigido na criação e manutenção da horta é parte essencial 

dessa ação educativa. O fazer na prática implica em tomadas de decisões, escolhas, e 

investigações. E cada decisão implica uma cadeia de outras relações do ser humano no 

espaço e no tempo.  A participação, segundo John Dewey, é essencial para o ensino que 

se quer democrático (WESTBROOK,2010) 

Quando nos propomos a discutir e pensar a democracia e a cidadania, estamos 

nos referindo não somente ao campo teórico conceitual mas também nas dimensões da 

experimentação, do campo pragmático, de práticas pedagógicas concretas no âmbito 

escolar, onde a disciplina de História se torna relevante não somente para compreender 

os conceitos, aplicações e implicações, mas sobretudo para fazer História no presente 

enquanto cidadão, consciente da importância de sua participação para o exercício da 

cidadania em um Estado democrático. 

Em termos práticos, o professor de História deve, antes de mais nada, se 

familiarizar e se sensibilizar com essas temáticas e com a prática da horta. O professor 

pode contar com muitos materiais de apoio. Estão disponíveis quatro cadernos que 

compõem o projeto “Educando com a Horta Escolar”42(2009) disponível pelo MEC. 

Outro bom material de apoio são  os  cadernos  ASSESOAR43(n.  5,  2007),  

                                                 
42 Realizado pelo FNDE, MEC em parceria com a FAO. 2009 
43  Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural. http://www.assessoar.org.br 
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desenvolvidos  para  a  educação  no  campo. Também no site da CEPAGRO. O 

material é vasto. Para cada tema, muitas possibilidades. 

Também é possível criar um blog, um site ou até mesmo uma “sala de aula 

virtual” com a ferramenta do Google Sala de Aula (Classroom) para disponibilizar em 

um só lugar vídeos, textos, músicas, imagens, áudios, fontes históricas e sites, para 

ajudar os estudantes em suas pesquisas e também para propor temas de debates. Ou 

seja, o docente seleciona o material com o qual irá trabalhar. Isso não impede que 

venham outras fontes de informações. Ao contrário, o estudante é convidado a buscar 

memórias e informações nas tradições familiares nas mídias, nos livros e refletir sobre 

elas. As informações que surgem enquanto fonte de estudos também devem ser 

problematizadas. No caso específico do projeto piloto na escola CEMIA, em São José, 

foi utilizado o Classroom do Google que é prático para arquivar a seleção de materiais 

feita por mim, para consulta dos estudantes, visto que as pesquisas são parte importante 

da metodologia. No eixo temático “Indústria e Consumo”, pode se fazer  uma 

abordagem sobre a indústria farmacêutica e sua relação com o conhecimento de plantas 

medicinais. Quais são os hábitos de consumo de ervas medicinais dos alunos? De onde 

veio esse hábito e esse conhecimento? De que maneira isso se modificou? Como esse 

conhecimento está (ou não) presente entre os povos tradicionais e entre os povos 

originários? Qual o processo de apropriação desse conhecimento pela indústria 

farmacêutico? Pode-se abordar as boticas jesuíticas, as origens da farmácia e da 

profissão do farmacêutico, os “barbeiros da Idade Média”, as origens da Medicina, de 

Hipócrates a Ibn Sina (Avicena). Pode-se trabalhar com algumas fontes históricas como 

alguns trechos do Erário Mineral Luis Gomes Ferreira44, as Cartas Jesuíticas e alguns, 

juntamente com algumas imagens de publicidades antigas de medicamentos disponíveis 

pela Anvisa45, como exemplo as imagens abaixo: 

 

 

 

                                                 
44 http://books.scielo.org/id/ypf34 
45 http://anvisa.gov.br/propaganda/vendendo_saude.pdf 
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Os blocos de estudos por temas e as perguntas são estratégias para fazer os 

alunos mergulharem nas temáticas propostas através de pesquisas e exercícios de 

interpretação e coleta de dados. O intuito é problematizar algumas informações e 

“verdades”, interpretar fontes e levá-los a uma leitura mais crítica. Ao aproximá-los de 

uma das etapas do ofício de historiador, pode-se levá-los a perceber a construção de 

narrativas em torno do fato histórico e os usos dela. O uso das fontes com os estudantes, 

é uma grande oportunidade de apresentar as “especificidades do conhecimento 

histórico”, ou as construções das narrativas históricas, (PEREIRA, SEFFNER, 2008), 

para que se possa perceber as verdades históricas, as interpretações e as construções de 

discursos. 

Neste tipo de ação educativa, os alunos envolvem-se não somente em pesquisas 

sobre a historicidade dos alimentos e suas relações, mas também e principalmente em 

reflexões sobre seus próprios hábitos alimentares, origens, memórias, facilitando talvez: 

perceber-se enquanto sujeito histórico, perceber a construção de seu presente e refletir 

suas escolhas para seu futuro. O ato de “pensar reflexivo” é emancipador (DEWEY, 

1959) e certa forma produtor de conhecimento. 

Dewey afirma também que a Educação deve exercer uma “função social” 

(WESTBROOK, 2010) e fundamenta a importância da reconstrução contínua da 

experiência individual e social, aproximando a teoria da práxis e permitindo que a 

educação seja integrada à vida e para a vida. Para Dewey, o aprendizado é considerado 

“em sua trajetória”, durante o próprio processo educativo no presente, a partir das 
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necessidades, na busca de significados, na prática, e não uma educação teórica que 

prepara o aluno para o futuro. 

Dewey defende o protagonismo dos estudantes e dos professores nas tomadas de 

decisões, desenvolvendo a capacidade dos envolvidos de para agir como “diretores” 

(Idem p.54) das reorganizações necessárias para aumentar cada vez mais a experiência 

educativa e social. Isto que implicaria uma escola democrática, dentro de uma 

democracia e para a democracia. 

O educando deve se perceber como um ser social (PINSKY 2010) alguém que é 

protagonista, que faz história no seu dia a dia e que, dentro dessa prática, participa desse 

fazer histórico em grupo e individualmente. O professor por sua vez não transmite 

conhecimento (FREIRE, 1996) muito menos uma consciência. Consciência se forma 

internamente (FREIRE, 1980), é um movimento de olhar interior que se exterioriza 

quando se percebe relacionado com o mundo que o cerca, quando a realidade passa a ser 

compreendida de maneira crítica e passa a fazer sentido, provocando uma mudança 

(SADDI, 2010). A prática da horta, as pesquisas e os diálogos são uma forma de 

contribuir para a construção de uma consciência sócio-histórica cultural e alimentar nos 

educandos enquanto sujeitos históricos. 

 

Considerações Finais 

 

A proposta metodológica que envolve a alimentação e horta nas aulas de história 

pode aproximar o educando não apenas da prática do cultivo do próprio alimento e das 

questões da terra, mas também de reflexões que envolvem uma percepção consciente de 

que somos seres históricos em formação e que há uma rede de relações de causas e 

consequências entre nossas escolhas, nossos atos, com a História, com a sociedade e 

com o mundo. É uma contribuição para o empoderamento e conscientização do 

estudante. 

O ato de se alimentar, de cozinhar, são historicamente cotidianos e são 

constituídos de memórias, de identidades, de histórias, que se traduzem em gestos e 

predileções formando o indivíduo como ele é. Também é fruto de tradições e de 

experiências de vida que se redefinem no presente. Até mesmo esse ato tão pessoal, 
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histórico, cultural pode ser alvo de disputas políticas pelo poder. A horta com as aulas 

de História podem, nesse sentido, ser o momento e o locus dessas reflexões e 

problematizações. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DE IMAGENS
 

Coordenação: Prof. Me. Maicon Roberto Poli de Aguiar46 
maicon_poly@yahoo.com.br 
 
 
RESUMO 
 
Este grupo de discussão tem por finalidade agrupar experiências docentes que se 
utilizam de imagens – fotografias, vídeos, filmes, charges, tirinhas, etc. – na 
composição dos recursos metodológicos, diálogos e das atividades pedagógicas junto 
aos (às) estudantes. Dessa forma, procura desconstruir o uso da fonte escrita como único 
meio pedagógico no ensino de História e explorar possibilidades de construção de 
materiais imagéticos por parte dos docentes e discentes. Por fim, o grupo possibilita os 
debates acerca da qualidade da educação pública, da instrumentalização dos docentes, e 
a visibilidade de experiências didáticas desenvolvidas para ou dentro do âmbito escolar. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O ensino de história cada vez mais é construído com a utilização da imagem, 

seja como documento para análise e/ou debate acerca de uma temática, bem como 

representação dos conhecimentos elaborados pelo próprio corpo discente, a partir das 

discussões realizadas em sala de aula, produzindo fotografias, charges, tirinhas ou 

vídeos. Com o crescente aumento do uso das redes sociais entre as pessoas, em especial 

os (as) estudantes, muitos são os materiais audiovisuais compartilhados através dessas 

plataformas digitais, tornando o campo de atuação do professor-historiador ainda mais 

amplo e importante, a fim de se constituir uma estrutura de contextualização e análise 

dessas fontes para além do senso comum e dos estereótipos e preconceitos decorrentes 

de seu mau uso, mais efetivamente com as chamadas fake news. A desconstrução do 

uso da fonte escrita como único aporte teórico do corpo docente com seus estudantes é 

ainda um grande desafio a ser superado, visto que muitos professores e professoras 

ainda não se instrumentalizaram acerca das formas de análise da imagem, utilizando as 

mesmas mais como ilustração, a partir dos diálogos constituídos através dos textos 

                                                 
46 Professor de História da rede estadual de ensino básico de Santa Catarina. Possui graduação em 
História pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (2002). Possui mestrado em Ensino de 
História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2017). Link do Currícula Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8090379423438295  

http://lattes.cnpq.br/8090379423438295
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disponibilizados. O acesso do corpo discente as várias formas de imagens, 

principalmente quando o mesmo as elabora, torna o aprendizado ainda mais efetivo. A 

imagem torna o saber mais palpável, familiariza mais os (as) estudantes com o objeto de 

estudo, mesmo que espacial ou temporalmente distante de sua própria realidade. Se 

muitas vezes a formação docente deixa lacunas na instrumentalização dos professores 

quanto aos usos das fontes audiovisuais, as experiências elaboradas em sala de aula, 

como todos os caminhos produzidos pela ciência – entre erros e acertos – são diversas e 

precisam ser compartilhadas para que inspirem novas e melhores práticas educacionais, 

legitimando ainda mais a função docente como produtora de saberes e, não apenas uma 

mera reprodutora dos conhecimentos produzidos pela academia. Essas práticas precisam 

ganhar visibilidade e fomentar ainda mais o debate acerca da qualidade da educação 

pública. 
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OLHARES SOBRE A IDADE MÉDIA: AS ANÁLISES DE FONTES 

ICONOGRÁFICAS FEITAS POR ESTUDANTES DO PRIMEIRO ANO DO 

ENSINO MÉDIO 

 

Kelly Caroline Noll da Silva47 

kellycarolinen@gmail.com 

 

RESUMO: Este artigo é resultado das experiências vivenciadas na disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado III, no curso de História da Universidade do Estado 
de Santa Catarina (UDESC). A análise de fontes é uma das diversas ferramentas 
disponíveis para o (a) professor (a) de História que visa possibilitar um processo mais 
interativo e atraente para a construção do conhecimento histórico. Sabendo disso, 
aplicou-se em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio de Florianópolis/SC, 
através do modelo de aula-oficina inaugurado por Isabel Barca (2004), uma atividade de 
análise de fontes iconográficas que representavam a influência da Igreja Católica no 
período medieval. Em vista disso, o objetivo deste artigo é investigar de que forma estes 
(as) alunos (as) analisaram estas fontes quando a figura da professora deixa de ser 
central e o conhecimento histórico passa a ser construído a partir dos (as) estudantes. Na 
aula-oficina, os (as) estudantes receberam previamente algumas questões, com intenção 
de nortear a análise das pinturas e xilogravuras produzidas na Idade Média. Entretanto, 
a proposta da oficina não foi transformar os (as) estudantes em “mini-historiadores”, 
mas sim permitir que os alunos e as alunas analisassem as fontes para além do que se 
julga ser certo ou errado. A ideia principal era que eles e elas tivessem mais liberdade 
para, a partir de relações feitas com o conteúdo sobre Idade Média até aquele momento 
na disciplina, e de sua consciência história adquirida fora do ambiente escolar, 
observassem e dissertassem sobre o que considerassem mais interessante ou relevante 
nas imagens observadas. 
 

Palavras-chave: Análise de fonte; Idade Média; Ensino Médio; Aula-oficina. 

 

Introdução 

 

Diversas pessoas, quando questionadas sobre quais acontecimentos históricos 

são retratados pelo período da Idade Média, apontam para questões que abordam 

guerras, mortes, cavaleiros, castelos, princesas e dragões. Faz parte do imaginário do 

                                                 
47 Mestranda no programa de pós-graduação em História da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC). 
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senso comum a ideia de que o período medieval trata especificamente destes ítens. Os 

alunos e alunas da turma de primeiro ano do ensino Médio, com quem trabalhamos em 

nosso estágio em História, também apresentaram essas noções. Percebemos isso 

quando, na primeira aula, minhas colegas estagiárias e eu os questionamos sobre: qual o 

primeiro pensamento que vêm à cabeça de vocês quando pensam em Idade Média? 

No decorrer das aulas, através dos conteúdos que abordam o período, os/as 

estudantes foram assimilando que em um período de mil anos não ocorreram apenas 

mortes, e que dragões definitivamente não existiram. Partindo do pensamento levantado 

por Rüsen (2007) de que a História pode ser aprendida de diversas formas, através dos 

mais diferentes conteúdos, buscamos levar semanalmente diferentes formas de 

compreender o período medieval, entre elas, as fontes imagéticas produzidas no 

período. Sabe-se que durante os mil anos que se referem à Idade Média houve a 

produção de muitas pinturas que ajudam o historiador (a) a compreender os diversos 

olhares que se pode ter sobre o período. Na intenção de observar como os alunos e 

alunas da turma analisam fontes, elaboramos uma aula-oficina utilizando pinturas do 

período. 

O modelo de aula-oficina utilizado fora o da historiadora portuguesa Isabel 

Barca (2004) e aponta para a necessidade do (a) professor (a) de história se utilizar de 

novos métodos que possibilitem ao aluno e aluna a aprenderem os processos e 

conteúdos históricos a partir da sua própria produção de sentido. Dessa forma, o 

professor ou professora deixa de ser entendido como o detentor de todo o conhecimento 

e o/a aluno/a como uma tábua rasa que apenas absorverá o que está sendo transmitido. 

Através do modelo de aula-oficina, segundo Barca (2004), o (a) professor (a) assume o 

lugar de investigador social, que terá que interpretar o mundo conceitual de seus alunos 

(as), não com intenção de classificar em certo ou errado, completo ou incompleto, “mas 

para que esta sua compreensão o ajude a modificar positivamente a conceitualização” 

(BARCA, 2004, p. 133). Assim, o (a) aluno (a) é visto como agente de seu próprio 

conhecimento e as atividades propostas devem ir ao encontro de proporcionar este 

objetivo. Nesse sentido, esse artigo objetiva verificar como os (as) estudantes analisam 

fontes sobre o período medieval quando são a figura central na produção de 

conhecimento. 



  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   113 

 

 

Análise de fonte em sala de aula 

 

Atentas a essa questão sobre a importância de variar a metodologia ao longo das 

aulas propomos uma aula-oficina. Esta aula fora preparada com questões que norteiam o 

uso de fontes no ensino de história, a fim de permitir que os/as estudantes analisassem 

fontes imagéticas do período medieval. As historiadoras Maria Auxiliadora Schmidt e 

Marlene Cainelli (2004) no livro Ensinar História, apontam questões que auxiliam o (a) 

professor (a) de história a lidar com as fontes em sala de aula. Assim como Barca 

(2004), Schmidt e Cainelli (2004) também refletem sobre o ensino de história e as 

diferentes formas que ele assume dependendo do modelo de aula escolhido pelo (a) 

docente. Ao trabalhar com a análise de fonte em sala de aula, pretendeu-se retirar o 

documento48 histórico do seu uso tradicional, em que serve para ilustrar a narrativa 

histórica acerca de um determinado fato, ou como retrato fiel do que havia ocorrido em 

determinado período. 

Através das novas perspectivas históricas, entende-se que os documentos não 

servem como atestado de veracidade de acontecimentos históricos, ou como forma de 

legitimar os discursos do (a) professor (a).  Pelo contrário, a partir dos métodos e 

princípios da pedagogia da nova escola, elencados por Schmidt e Cainelli (2004), o (a) 

estudante deve ser deslocado para o centro do processo de ensino-aprendizagem, 

enquanto o professor se torna, principalmente, orientador do/a aluno/a. O estímulo 

levantado por esta nova perspectiva estimulou “o uso de mapas históricos, gravuras, 

filmes, que permitiriam refazer as imagens do passado ou fazer o aluno poder, ele 

mesmo, imaginar como era o passado” (SCHMIDT, 2004, p. 93) de maneira mais 

autônoma.  

                                                 
48 Aqui faz-se necessário diferenciar o conceito de documento para o de fonte. Segundo as historiadoras 

Schmidt e Cainelli (2004), o documento levanta duas interpretações. Na primeira delas pode ser 

identificado como o material utilizado para fins didáticos (como livros didáticos, mapas históricos e 

filmes que tenham objetivos educacionais). Ou então, na segunda hipótese, “documento” pode possuir o 

significado de “fonte”, que pode ser conceitualizada como “fragmentos ou indícios de situações já 

vividas, passíveis de ser exploradas pelo historiador” (SCHMIDT, 2004, p. 90). 
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A partir das perspectivas e conceitos elencados acima, a aula-oficina ministrada 

para a turma contou com a análise de sete pinturas e xilogravuras produzidas na Idade 

Média que faziam referência à influência da Igreja Católica no período. Os (as) 17 

alunos (as) presentes deveriam analisar as imagens a partir de questões norteadoras. 

Para situá-los do período e da autoria, foi pedido que os (as) estudantes identificassem o 

autor, o ano e o nome da imagem. Afim de guiá-los para uma análise mais detalhada das 

fontes, pedimos para que atentassem para questões mais interpretativas, como as 

seguintes: “O que a fonte representa?”; “Quais os aspectos que mais chamam atenção? 

Por que?”; “Por que as fontes nos ajudam a construir uma narrativa sobre a Igreja na 

Idade Média?”; “Por que é importante a presença desta fonte para construir uma 

narrativa histórica?” 

Como o intuito da aula era que os (as) estudantes analisassem as fontes a partir 

da mobilização de seus conhecimentos próprios, as duas aulas daquele dia foram 

dedicadas para que os alunos e alunas analisassem as fontes entregues. Para 

exemplificar como deveria ser feita a atividade, eu e a outra estagiária presente no dia 

analisamos a primeira das fontes entregues juntamente com os (as) estudantes. 

 

Figura 1: São domingos e o milagre de Fanjeaux49 

 

                                                 
49 Foram preservadas as legendas do livro Sexo, desvio e danação: as minorias na Idade Média de Jeffrey 

Richards (1994), o qual foram retiradas os documentos utilizados para a aula-oficina. 
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São Domingos e o milagre de Fanjeaux: livros heréticos cátaros e livros católicos foram jogados nas 

chamas. Essas recusaram três vezes queimar os católicos mas devoraram os cátaros. Pedro Berruguete 

(1450 - 1504). Museu del Prado, Madri. 

 

Pedimos para que eles (as) atentassem não somente para o que estava 

acontecendo, mas também que tentassem identificar qual era o local. Na imagem acima 

(Figura 1), para além das questões norteadoras, solicitamos que observassem quem 

eram as pessoas que estavam presentes e o que estavam fazendo. Após analisarmos em 

conjunto, os aspectos levantados pelos (as) estudantes foram escritos no quadro e a 

atividade seguiu de forma que eles respondessem as questões referentes às outras fontes 

sozinhos (as). 

 
Figura 2: Pintura de Francisco Ricci 

 
Pintura de Francisco Ricci de 1680 mostrando o funcionamento do tribunal da Inquisição na capital 

espanhola. 

 

Figura 3 - Execução de bruxas inglesas no século XVII 
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Execução de bruxas inglesas no século XVII. O delator das bruxas é visto à direita recebendo o 

pagamento. (Reproduzido com a amável permissão da Mansell Collection.) 

 
Figura 4 - Auto da Fé 

 

 
O quadro, denominado “Auto-da-Fé” ou “Tribunal do Santo Ofício” foi composto entre 1812 e 1819, 

medindo 46 x 73 cm, sendo uma pintura de óleo sobre madeira. 

 

Figura 5 - São domingos presidindo um auto de fé 

 

 
São domingos presidindo um auto-de-fé para exterminar a heresia, por Pedro Berruguete, c. 1450-1503. 

(Reproduzido com a amável permissão do Museu del Prado, Madri.) 
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Figura 6 - Instrumentos de tortura utilizados para o julgamento de bruxas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrumentos de tortura utilizados para os julgamentos de bruxas em Bamberg, 1508. A tortura era uma 

prática aceita pela Igreja e pelos tribunais seculares na maior parte da Europa desde o século XIII até o 

fim do século XVIII. (Reproduzido com a amável permissão da Mansell Collection). 
 

Figura 7 - A imersão de Mary Sutton, suspeita de ser bruxa, em 1612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imersão de Mary Sutton, suspeita de ser bruxa, em 1612. Aqueles que sobreviviam ao julgamento eram 

reconhecidos como bruxos. Aqui os familiares da vítima a ajudam a manter-se à tona. Folha de rosto de 

um folheto de título Witches apprehended, examined and executed, Londres, 1613. (Reproduzido com a 

amável permissão da Mansell Collection). 

 

As fontes foram entregues para cada aluno (a) com as mesmas informações 

presentes na forma como foram aqui numeradas nas legendas aqui colocadas. Eles 

deveriam consultá-las para responder a primeira parte das questões, mas as demais 

deveriam ser respondidas com base em suas análises e interpretações. Observa-se nas 
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respostas dos (as) alunos (as) que o que mais chamou atenção dos mesmos foi o que 

causou estranhamento, aquilo que fugia do que eles entendem por normal ou comum. 

Ao responderem quais os aspectos que chamam mais atenção na fonte parte da 

turma apontou para elementos que julgavam ser diferentes. Referente a quarta fonte 

(figura 04) um aluno escreveu que o que mais despertou atenção foi “os caras de 

chapéu, porque só eles estão usando”. Outro, descrevendo a primeira fonte (figura 01), 

atentou para “a queima dos livros, porque querendo ou não é uma estranha coisa de se 

ver”. Mas dos aspectos de cada imagem, o que mais causou estranhamento entre eles/as 

foi “o cavalo dentro do salão, porque cavalo não [deve] entrar no salão”, referente ao 

cavalo presente na quinta fonte (figura 05). 

Era muito importante que, na atividade proposta, os (as) alunos (as) se 

expressassem e escrevessem suas ideias da forma que compreenderam. Por este motivo, 

em diversas situações ele (as) escreveram as respostas em primeira pessoa. Isso ocorreu 

principalmente no momento de formular uma narrativa sobre os aspectos que mais 

chamaram atenção. descrevendo conforme fez sentido no momento de formular a 

narrativa.  
 

As mulheres ali enforcadas e as outras embaixo meio que orando; 
O carinha ali no meio e o monte de outros homens em volta dele. 
 

Em consonância com uma perspectiva tradicional do uso de documentos 

históricos em sala de aula, estudantes mostraram entender as fontes como retrato fiel do 

que aconteceu no período. Apesar de ter-se focado na intencionalidade por trás das 

fontes na primeira parte da aula, alguns alunos (as), para responder às questões sobre a 

importância da presença delas e de que forma elas contribuem para uma narrativa sobre 

a Igreja Católica, disseram: 
 

Porque precisamos de imagens e textos para entender a História; 
Para poder contar uma História futuramente sobre o que aconteceu; 
Para saber onde ocorreu e saber a data e outras coisas [informações]; 

 

Esta noção de que a História retrata o que aconteceu e que os documentos 

preservados têm como função explicar as gerações futuras o que realmente ocorreu 

aparece em diversas respostas. O entendimento de que os documentos levantam 
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verdades irrefutáveis foi frequentemente utilizado por historiadores/as a partir de uma 

perspectiva teórica que colocava a História em um patamar de verdade absoluta sobre o 

passado. Apesar de, no campo da pesquisa, os historiadores e historiadoras não partirem 

mais da ideia de uma verdade histórica, mas sim de diversas interpretações construídas, 

ainda é de senso comum supor que, através das pinturas da Idade Média (por exemplo) 

pode-se ter plena convicção de que as coisas aconteceram conforme fora retratado.  

Houve casos de alunos que interpretaram a palavra “fonte” no enunciado das 

questões norteadoras como relativo às informações contidas abaixo das imagens. De 

fato, as informações nas legendas dizem respeito a fonte, ou seja, a pessoa, ao local e ao 

ano em que a pintura (ou a xilogravura) fora produzida.  

 
Porque sem fontes, não teríamos informações suficiente para interpretar a 
imagem e também não teria relevância a imagem; 
A imagem está meio escura, então a fonte nos mostra o que está sendo 
representado.  

 

É evidente que quando se propõe para os (as) estudantes atividades que 

priorizem interpretações e análises próprias, que mobilizem seus conhecimentos e que 

construam a partir deles, não se pode esperar respostas certas ou erradas. Mas existem 

respostas que se aproximaram mais do objetivo que traçamos para esta aula, que ia ao 

encontro a compreender a importância das fontes para analisar a influência da Igreja 

Católica no período medieval. Houve alunos e alunas que realizaram observações que 

contribuíram para a construção do conhecimento histórico, exemplo disso ocorreu na 

primeira fonte (figura 01), quando questionado sobre as contribuições e a importância 

da fonte para a construção da narrativa histórica um aluno escreveu: 

 
Pois mostra que a Igreja [e os] clérigos eram impiedosos com quem não 
estava como seu discípulo ou fazia algo contra a fé imposta por eles; 
Pois sem ela [a fonte] não saberíamos o quão impiedosa era a Igreja e seus 
discípulos (a população). 

 

O trecho acima retirado da resposta de um dos alunos mostra a capacidade de 

analisar a fonte para além do que está escrito nela. Há uma análise mais crítica da 

influência da Igreja Católica na vida da população que não ia ao encontro com os seus 

princípios. A compreensão de que a Igreja como instituição agia através de pessoas (no 
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caso do aluno apontadas como “discípulos”) apareceu em outras respostas. Alguns 

estudantes atentaram para a importância das fontes para compreender o período 

medieval. 
 

Porque precisamos de fontes para ter ideia do que aconteceu; 
Porque precisamos de imagens e textos para entender a história; 
Para termos total conhecimento do que aconteceu nas imagens; 
Porque precisamos de registros para facilitar o entendimento mais total; 

 

 

De novo, o que mais aparece nas respostas dos/as estudantes é a ideia de que 

pode-se ter uma verdade do que ocorreu em determinado período. Contudo, os trechos 

das respostas acima evidenciam outro ponto, a importância da utilização dos 

documentos para compreender a Idade Média. A ideia de que o contato com as fontes 

facilita o entendimento da História não é mera opinião de alguns estudantes. Segundo as 

historiadoras Schmidt e Cainelli (2004), a utilização de diferentes documentos 

históricos em sala de aula realmente aproxima os/as alunos/as do conteúdo e ajuda a 

despertar maior interesse para o que está sendo estudado. Sobre a importância das fontes 

que retratam os instrumentos de tortura (figura 06) utilizados na Idade Média para 

torturar mulheres acusadas de bruxaria, um aluno respondeu: 

 
Para ver a forma como eles tratavam as bruxas; 
Porque [sem as fontes] eu não saberia para o que aqueles instrumentos seriam 
usados. 

 

A resposta acima é um exemplo de como os (as) alunos (as) identificaram a 

importância das fontes. Elas possibilitam que pessoas que viveram num período 

posterior ao retratado pela fonte conheçam, ainda que de forma inexata, objetos, 

instrumentos e hábitos. Diversas respostas foram de encontro com esta noção de que 

através das fontes pode-se ter noção do que ocorreu na Idade Média. Referente a isso, 

uma das alunas fez uma reflexão pertinente sobre as relações de poder presentes na 

terceira fonte (figura 03):  

 
Os homens estão executando as mulheres. Porque naquela época os homens 
tinham poder sobre elas; 
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Porque de novo aparece homens em cavalos executando as mulheres, e 
[através disso] dá pra entender que só eles mandavam, que só eles tinham 
poder; 
[As fontes servem] para discutirmos sobre essa questão de que só os homens 
tinham poder. 

 

Quando analisamos a primeira fonte (figura 01) em conjunto com a turma, 

pedimos para que observassem a presença unânime de homens no exercício das 

atividades clericais. Apesar desta observação, boa parte dos alunos não levou em conta 

este fator na hora de registrar a análise feita no primeiro documento, nem nos demais. 

Contudo, ao menos cinco das sete alunas que estavam presentes na atividade levaram 

em consideração a predominância de homens não apenas na primeira, mas nas outras 

imagens. Através deste dado, pode-se inferir que a falta de representação de mulheres 

atingiu particularmente a análise das alunas por haver, em certa medida, identificação 

com o fato. Isto porque a bagagem de consciência histórica que estas mesmas alunas 

possuem vai além da adquirida em sala de aula e se diferencia da bagagem dos alunos 

homens.  

 

Segundo Rüsen (2007), a consciência história é inerente ao ser humano e faz 

referência a condição de conseguir se situar no tempo e no espaço. Ao longo da vida e 

também através das aulas de História, essa condição pode ser aprimorada. A experiência 

prévia das alunas possivelmente fez com que atentassem mais para a presença 

predominante de homens do que de mulheres. Isto porque na contemporaneidade ainda 

pode-se, em escala diferente, perceber como o gênero interfere nas relações de poder. A 

historiadora Joan Scott (1995) ao analisar gênero como uma categoria, disserta sobre a 

forma com que as diferenças sexuais entre o feminino e o masculino são construídas e 

ancoradas em relações de poder. A análise da fonte feita pela aluna no trecho acima vai 

ao encontro com o que Scott (1995) disserta sobre os papéis sociais de homens e 

mulheres. Segundo a historiadora, a divisão social entre o feminino e o masculino é 

normatizada a partir de relações sociais, que acabam por subjugar um em detrimento do 

outro.  

Outro ponto bastante pertinente levantado por alguns estudantes na análise das 

fontes foi a questão da tolerância religiosa. O respeito pela religião de todos aparece 
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constantemente na mídia e faz parte da consciência histórica dos/as alunos/as e contribui 

para a construção do conhecimento histórico. A assimilação feita com a questão da 

tolerância e respeito às religiões alheias foi levantada principalmente na terceira fonte 

(figura 03), que retrata a execução de bruxas inglesas no século XVII. Outras fontes 

como a do Tribunal do Santo Ofício (figura 04), também levantaram nos/as alunos/as 

esta problemática e, segundo a análise feita por eles/as, estas fontes nos ajudam a 

construir uma narrativa sobre a Igreja na Idade Média 

 
Porque conta como eram os castigos de quem não seguia o catolicismo; 
Para nos lembrar de respeitar a cultura e a religião de cada um; 
[O que mais chama atenção são] os padres julgarem as pessoas por não 
seguirem a mesma religião; 
Eu acho que é um momento muito delicado matar uma pessoa por ser bruxa. 

 

Considerações finais 

 

Através da aula-oficina, buscamos permitir que os (as) alunos (as) analisassem 

as fontes para além do que julgamos ser certo ou errado. A ideia principal é que eles e 

elas tivessem mais liberdade para, a partir de relações feitas com o conteúdo sobre Idade 

Média até aquele momento, e de sua consciência história adquirida fora do ambiente 

escolar, observassem e dissertassem sobre o que achassem mais interessante ou 

relevante. Dessa forma, nossa função como professora se concentrou em circular entre 

as carteiras e orientar aqueles (as) que solicitaram.  

Analisando as questões levantadas pelos alunos (as) agora, penso que as 

questões norteadoras poderiam ter sido pensadas de forma diferente. Diversos (as) 

alunos (as) se prenderam muito nos enunciados e não desenvolveram respostas 

complexas, talvez por entenderem que a atividade não requeria isso. Provavelmente 

pelo pouco espaço deixado para cada questão, ou por elas serem iguais para todos os 

documentos, muitas respostas, de um mesmo (a) aluno (a), sobre a importância das 

fontes e suas contribuições ficaram iguais ou extremamente parecidas.  

A proposta de trabalhar com análise de fontes em sala de aula não é e nem pode 

ser transformar os (as) estudantes em “mini-historiadores”. A análise de documentos 

históricos é só mais um dos diversos métodos que podem ser explorados pelo (a) 
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professor (a) para atingir o objetivo de um ensino e de uma construção do conhecimento 

histórico que seja direcionado para o (a) aluno (a), priorizando a sua própria produção 

de sentido. O processo de ensino-aprendizagem, como o próprio nome antecipa, trata-se 

de um “processo”, portanto não deve se limitar a uma aula, ou a um determinado 

conteúdo. Foi com este pensamento que se procurou na aula-oficina permitir a formação 

e construção do pensamento histórico de forma autônoma a partir dos (as) estudantes. 

As percepções apresentadas sobre a importância das fontes no ensino de História pelos 

(as) alunos (as) demonstrou compreendimento da proposta levantada e das 

possibilidades que o documento histórico apresenta. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA EM TEMPOS DE POLARIZAÇÃO POLÍTICA: 
PRÁTICA DOCENTE, EXTREMISMOS, NEOCONSERVADORISMO E 
CERCEAMENTO PROFISSIONAL EM SALA DE AULA.

 
Coordenação: Prof. Me. Mateus Pinho Bernardes50; Prof. Me. Giovanny Noceti 
Viana51 
maicon_poly@yahoo.com.br 
 
 
RESUMO 

 Este grupo de discussão tem por finalidade aglutinar experiências de docentes e 
pesquisas que tomem por base as manifestações de ódio e intolerância que reverberam 
nas salas de aula. Nesse ínterim, analisa e debate as manifestações extremistas, 
principalmente as que ameaçam o Estado de Direito e os direitos humanos básicos 
dentro dos espaços escolares, num contexto de ameaça constante à liberdade de cátedra 
e crescente insegurança sobre a prática docente. O grupo discute também grupos 
externos que se mobilizam para imprimir suas pautas políticas à revelia da construção 
democrática e plural do espaço escolar. 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Embora há ainda quem as negue, as ameaças à prática docente são muitas e 

diversas. Nutrem-se do senso comum, do moralismo, da despolitização e da crise em 

que o Brasil se encontra. Algumas são financiadas e coordenadas por think tanks, 

bradando bordões tão generalistas possíveis quanto limitados, como o desgastado 

"somos contra a corrupção". Outras, ao considerarem os estudantes como "audiência 

cativa", propõem mudanças na legislação, questionando o profissionalismo docente, 

bem como sua liberdade de cátedra e liberdade de expressão. Ainda há os que 

esbravejam e fazem apologia à tortura, à censura e à Ditadura Cívico-Militar – “no 

tempo da ditadura era melhor”, eles dizem. Não raro, podem adotar os métodos usuais 
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daquele regime: a violência e a perseguição política. E, é claro, incluem-se os 

revisionismos históricos mais esdrúxulos possíveis, tal quais “os guias politicamente 

incorretos”, ideias como "nazismo de esquerda" e “Hitler do bem para o Brasil”, e 

demais negacionismos de todo monta. 

Defendemos que lecionar História – e suas disciplinas pares das Humanidades – 

é uma prática sob litígio a partir da conjuntura vigente. Desta forma, refletir sobre essa 

prática – o dia-a-dia das professoras e professores de História – torna-se um imperativo. 

As escolhas metodológicas ou temáticas do professores têm encontrado episodicamente 

questionamentos e ameaças por parte de pais e estudantes. Assim, na conjuntura 

vigente, o Ensino de História torna-se alvo de disputa entre aqueles que pretendem 

cercear o conhecimento histórico (e até mesmo falseá-lo em meio ao obscurantismo e à 

desonestidade) partindo de senso comum ou vigarice, e os que o problematizam como 

potencial de construção de saberes escolares e emancipação social. 

Partindo da constatação de que a sociedade brasileira vem passando por uma 

conjuntura de polarização política e, atentos aos modos pelo qual esta se transfigura em 

posturas (neo)conservadoras e extremistas dentro dos espaços escolares, a proposta 

deste grupo de discussão busca aglutinar experiências de docentes e pesquisas 

acadêmicas, tomando por base as manifestações de ódio e intolerância que reverberam 

nas salas de aulas. 

Assim, o grupo destina-se a refletir sobre as ameaças à liberdade de cátedra em 

contraste com a crescente insegurança sobre a prática docente, relatos de experiência em 

sala de aula, além de estudos e apontamentos sobre como grupos externos tem se 

mobilizado para imprimir suas pautas políticas à revelia da construção democrática e 

plural do espaço escolar. Tais temas, bem como seus correlatos integram a proposta 

deste Grupo de Discussão. 

 
REFERÊNCIAS 
 
AÇÃO EDUCATIVA ASSESSORIA, PESQUISA E INFORMAÇÃO (Org.). A ideologia do movimento 
Escola Sem Partido: 20 autores desmontam o discurso. São Paulo: Ação Educativa, 2016a. 
 
BRASIL. Presidência da República. Lei 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. 20 Dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   126 

 

COPLE, Júlia. Aluna é suspensa após criticar escola que proibiu discutir sexo, gênero e religião em sala. 
O Globo. 19/10/2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/aluna-suspensa-apos-criticar-
escola-que-proibiu-discutir-sexo-genero-religiao-em-sala-21967992#ixzz5H8rbWr00stest>. 
 
DANTAS, Jéferson Silveira. Construir espaços coletivos de esperança em tempos de discurso de ódio. 
2 ed. Florianópolis: Insular, 2017. 
 
FANG, Lee. "Esfera de influência: como os libertários americanos estão reinventando a política latino-
americana". The Intercept_Brasil. 11 de agosto de 2017. Disponível em: 
<https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influencia-como-os-libertarios-americanos-estao-
reinventando-a-politica-latino-americana/>. 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 60. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2016. 

FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais e a disputa pelo controle do processo 
pedagógico na escola. Educação e Sociedade, Campinas, v. 35, n. 129, out./dez. 2014. p. 1085-1114. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio (Org). Escola ‘sem’ partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: LPP, Uerj, 2017. 
 
G1CE. "Promotores cobram esclarecimento sobre afastamento de professora após aula de religião 
africana". G1. 10/05/2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/promotores-cobram-
esclarecimento-sobre-afastamento-de-professora-apos-aula-de-religiao-africana.ghtml>. 
 
MACEDO, Elizabeth. "As demandas conservadoras do Movimento Escola sem Partido e a Base Nacional 
Curricular Comum". Educação & Sociedade. Campinas, v. 38, nº. 139, p.507-524, abr.-jun., 2017. p. 
507-524. 
 
MIGUEL, L. F. Da “doutrinação marxista” à “ideologia de gênero” – Escola Sem Partido e as leis da 
mordaça no parlamento brasileiro. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 7, set. 2016. 
p. 590-621. 
 
MOURA, Fernanda Pereira de. “Escola sem partido”: relações entre Estado, educação e religião e os 
impactos no ensino de História. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, 2016. Disponível em: 
<https://professorescontraoescolasempartido.wordpress.com/bibliografia-referencias-academicas/>. 
 
OLIVEIRA, Diego Batista Rodrigues de. “Os ¨Movimentos-apoio” das classes dominantes sob a 
atual onda conservadora brasileira." In: Anais [do] V Seminário Integrado de Pesquisa [livro  
eletrônico] / [editor chefe: Giovanni Cirino]. – Londrina : UEL, 2016. pp. 31-43. 
 
PENNA, Fernando e SILVA, Renata da C. A. da. “As operações que tornam a história pública”. In: 
MAUAD; RABELO; SANTHIAGO. História pública no Brasil: sentidos e itinerários. São Paulo: 
Letra e Voz, 2016. 

PENNA, Fernando. “Escola sem Partido” como ameaça à Educação Democrática: fabricando o ódio aos 
professores e destruindo o potencial educacional da escola”. In: MACHADO, Andre Roberto; TOLEDO, 
Maria Rita de Almeida (org.) Golpes na história e na escola: o Brasil e a América Latina nos séculos 
XX e XXI. São Paulo: Cortez: ANPUH SP, 2017. 

 
RANCIÈRE, Jacques. O ódio à democracia. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014. 
 
ROCHA, Camila. “Direitas em rede: think tanks de direita na América Latina”. In: CRUZ, Sebastião 
Velasco e; KAYSEL, André; CODAS, Gustavo (orgs). Direita, volver!: o retorno da direita e o ciclo 
político brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015. PP. 261-278. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/aluna-suspensa-apos-criticar-escola-que-proibiu-discutir-sexo-genero-religiao-em-sala-21967992#ixzz5H8rbWr00stest
https://oglobo.globo.com/sociedade/aluna-suspensa-apos-criticar-escola-que-proibiu-discutir-sexo-genero-religiao-em-sala-21967992#ixzz5H8rbWr00stest
https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influencia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-politica-latino-americana/
https://theintercept.com/2017/08/11/esfera-de-influencia-como-os-libertarios-americanos-estao-reinventando-a-politica-latino-americana/
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/promotores-cobram-esclarecimento-sobre-afastamento-de-professora-apos-aula-de-religiao-africana.ghtml
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/promotores-cobram-esclarecimento-sobre-afastamento-de-professora-apos-aula-de-religiao-africana.ghtml
https://professorescontraoescolasempartido.wordpress.com/bibliografia-referencias-academicas/


  
 

 
 
 
 

Anais do II Seminário de Ensino de História das Escolas Públicas da Grande Florianópolis – SEHEPGF   
Nº 2, Florianópolis, Agosto de 2018.   127 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA EM TEMPOS DE POLARIZAÇÃO POLÍTICA: 
PRÁTICA DOCENTE, EXTREMISMOS, NEOCONSERVADORISMO E 

CERCEAMENTO PROFISSIONAL EM SALA DE AULA 
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Giovanny Nocety Viana53 
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Resumo: Este grupo de discussão teve por finalidade aglutinar experiências de docentes 
e pesquisas que tomem por base as manifestações de ódio e intolerância que reverberam 
nas salas de aula. Nesse ínterim, analisou e debateu as manifestações extremistas, 
principalmente as que ameaçam o Estado de Direito e os direitos humanos básicos 
dentro dos espaços escolares, num contexto de ameaça constante à liberdade de cátedra 
e crescente insegurança sobre a prática docente. O grupo discutiu também grupos 
externos que se mobilizam para imprimir suas pautas políticas à revelia da construção 
democrática e plural do espaço escolar. 

 

Palavras-chaves: Relatório. Grupo de Discussões (GD). Criminalização docente. 

Censura. Escola sem Partido. 

 

A reunião do GD (Grupo de Discussão) “O Ensino de História em tempos de 

polarização política: prática docente, extremismos, neoconservadorismo e cerceamento 

profissional em sala de aula”, ocorreu no dia 16 de agosto de 2018, a partir das 15 h 45 

no Instituto Estadual de Educação (IEE), Florianópolis. Teve por público em torno de 

20 docentes de História do Ensino Básico. Uma vez que não houve trabalhos inscritos, 

os proponentes do GD fizeram a opção por apresentar algumas considerações sobre os 

problemas envolvidos com a prática educacional nos tempos atuais, abrindo 

posteriormente para contribuições e debate; as propostas e considerações dos 

participantes foram anotadas e, para registro, o encontro foi gravado em áudio mediante 

uso de smartphone. 

                                                 
52 Professor ACT de História da rede estadual de ensino básico de Santa Catarina. Possui mestrado em 
Ensino de História pelo PROFHistória/UFSC com tema voltado à jogos de tabuleiro e ensino de História, 
e tem interesse por diferentes metodologias para o ensino. Curriculum Lattes: 
<http://lattes.cnpq.br/1596065831675390>. 
53 Professor de História da rede estadual de ensino básico de Santa Catarina. Possui mestrado em História 
Cultural pelo PPG/História da UFSC com o tema voltado ao integralismo e a educação, e tem interesses 
em práticas pedagógicas envolvendo educação e mídias. Curriculum Lattes: 
<http://lattes.cnpq.br/1403199590037654>.   

http://lattes.cnpq.br/1596065831675390
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Optou-se como estratégia de introdução e de sensibilização, a apresentação de 

alguns casos de perseguição a professores; são casos levantados através de pesquisa na 

internet e pela “chegada passiva” destes por meio de notícias em emissoras de TV, 

redes sociais e outros. 

Optamos por não identificar em demasia aqui os casos em questão; se por um 

lado não houve quaisquer tipo de censura durante no GD por nós proposto, por outro 

lado, consideramos que, preventivamente, deveríamos resguardar o nome dos colegas 

que já haviam passado por perseguições e evitar novos constrangimentos desnecessários 

às suas pessoas; na verdade, é uma particularidade entre estes casos, que os professores 

optem por não publicizá-los – o que compromete a quantificação precisa sobre sua 

recorrência e amplitude; deste modo, como meio a demonstrar a variedade de situações, 

nos limitamos a elencá-las e informar que as mesmas aconteceram em unidades 

escolares. São elas: eventos públicos alvos de manifestações em redes sociais e/ou com 

a presença in loco de detratores à sua temática; exposição da prática profissional de 

professores em rede social; interferências das Câmaras de Vereadores às escolas 

estaduais; ameaças por whatsapp de pai/responsável a professor titular de disciplina. 

A segunda parte do GD, ainda introdutória e precedente ao debate, foi de 

orientação conceitual teórica, na tentativa de identificar a partir dos casos expostos 

quem são estes sujeitos/grupos que parecem atribuir todos os problemas da educação 

brasileira à “doutrinação” e que de maneira tão agressiva e antidemocrática ataca os 

professores. 

Aqui, fez-se necessário num primeiro momento reconhecer os dois distintos 

grupos de pais/responsáveis que têm assumido uma postura de intervenção em 

ambientes escolares. O primeiro, é sobretudo formado por indivíduos influenciados por 

polêmicas e teorias da conspiração sustentados por grupos como o Escola sem Partido 

(ESP) e o Movimento Brasil Livre. (MBL). Através da falta de compreensão de texto, 

da disseminação de ódio nos grupos de whatsapp, são manipulados e adquirem uma 

postura de desconfiança ao espaço escolar que pode vir a se manifestar em um 

comportamento reativo aos pressupostos da educação brasileira – e as escolhas teórico-

metodológicas de seus docentes. Chegou-se a um consenso de que este grupo, vítima, 

pois massa de manobra, possui relativa abertura para, mediante o diálogo, perceber 
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como o discurso de doutrinação é infundado, bem como compreender que o ambiente 

escolar é mais do que um reprodutor de conteúdos. E também que a educação é muito 

mais que do que posturas autoritárias e antidialógicas onde se reproduz uma pedagogia 

bancária. 

Esta demarcação é importante, pois evidencia um segundo segmento (menor, 

porém muito mais “barulhento”): o que afeito à práticas intimidatórias, propaga o 

discurso do ódio, nega explicitante toda tentativa de diálogo e os requisitos básicos 

democráticos, em suma, um grupo com feições ou características fascistas. Partidários 

da exclusão (ou eliminação) da diferença, do divergente, são fundamentalistas, adeptos 

da barbárie. 

Muito da discussão girou em torno de como se posicionar em relação a este 

grupo, que  é quem de fato é responsável às ameaças políticas e o cerceamento no qual 

nos encontramos. Neste ponto foi apontado o quanto nós, professores, falhamos em 

conhecer nossos direitos acerca da legislação vigente. Mesmo a prática da 

criminalização docente não possa ser negligenciada54 e tampouco seja saudável 

acreditar em um rigoroso funcionamento das instituições (em meio a tantos desmandos 

e irregularidades desde o Golpe de Estado de 2016), ainda é importante conhecer que 

tipo de garantias temos (ao menos teoricamente) judicialmente. A liberdade de cátedra, 

por exemplo, é direito fundamental o qual nossos detratores tentam invalidar mediante a 

censura e a supressão da liberdade de expressão em sala de aula55. Neste sentido, para 

além das leis, houve a indicação de materiais e manuais elaborados por grupos e 

coletivos no objetivo de munir os professores contra este tipo de ameaça56. 

Entre os casos usados como ponto de partida pudemos perceber que ainda que 

não tenhamos com a presença de pais militantes do ESP em nossas unidades escolares, a 

reprodução e circulação destes discursos de ódio, potencializa que seu alguns estudantes 

                                                 
54 Casos como a da professora Marleve de Fáveri da UDESC, e do professor Paulo Pinheiro Machado da 
UFSC, ilustram bem uma ação de repressão difusa e incriminadora da profissão docente. Sobre eles, 
confira: http://desacato.info/o-levante-do-bosque-na-ufsc/ e http://catarinas.info/nao-posso-orientar-quem-
nao-acredita-naquilo-que-estuda-afirma-marlene-de-faveri/. 
55 O advogado Miguel Nagib, criador do ESP, já expôs em diversas oportunidades que os professores 
não devem ter liberdade de expressão dentro de sala de aula. 
56 Alguns ainda não estavam prontos e só vieram a ser publicados meses depois. Uma seleção deste 
material pode ser acessada através do link de nuvem: 
<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q0uj0Q4hhUfPJTemqDZMFWKDy62vBqPH>. 

http://desacato.info/o-levante-do-bosque-na-ufsc/
http://catarinas.info/nao-posso-orientar-quem-nao-acredita-naquilo-que-estuda-afirma-marlene-de-faveri/
http://catarinas.info/nao-posso-orientar-quem-nao-acredita-naquilo-que-estuda-afirma-marlene-de-faveri/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q0uj0Q4hhUfPJTemqDZMFWKDy62vBqPH
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faça uso das mesmas práticas antidialógicas e intolerantes. Um dos professores 

presentes contou ter ouvido uma negativa um estudante em uma aula que ministrava 

“porque o professor é de esquerda”. A crescente crise da democracia e de suas 

instituições leva à invalidação do pensamento do outro – e da existência mesma do 

outro em caso de pluralidade de ideias. 

Deste ponto, reorientou-se a discussão sobre como lidar com estes estudantes em 

nosso cotidiano57. Em vez de uma aula expositiva, com enfoque na narrativa sobre 

determinado processo histórico, é mais proveitoso demonstrar como, ao longo da 

construção do conhecimento histórico, alguns diferentes discursos estão em disputa. 

Enquanto algumas interpretações disputam o status de mais consistente, outras são 

ultrapassadas. Um dos presentes usou como exemplo, o mito da construção do herói no 

caso dos bandeirantes – enquanto recurso de recriar e ressignificar o passado – e como 

este foi desconstruído pela historiografia; deste exemplo comparou durante a mesma 

aula como se constroem pelo marketing a imagem de alguns candidatos às eleições. 

Ponto de acordo foi a necessidade de explicitar em sala de aula que a neutralidade não 

existe, que os direitos humanos são inegociáveis58 – uma vez que apresentam-se como 

valores universais básicos, não são suscetíveis de debate ou questionamentos haja vista 

seu caráter vital – e que, independente da posição política do professor, este sempre 

deve apresentar o contraditório, revelando que existem pluralidade de perspectivas (o 

que, por seu turno, não seja o mesmo que afirmar que todos conhecimentos são 

equivalentes: o discuso antivacinação, anticientífico e conspiratório, não tem o mesmo 

peso que as campanhas de vacinação, uma vez que estas possuem comprovação 

científica de seus resultados e em prol da imunização, erradica doenças dentre as quais 

algumas fatais). 

                                                 
57 Dois professores, conhecidos, após os resultados das eleições em outubro, nos informaram que foram 
gravados em sala de aula. O objetivo, destes alunos, era gerar provas “incriminando-os” após as 
recomendações da deputada eleita Ana Caroline Campagnolo, de que estes deveriam acusar os 
professores que comentassem o resultado do pleito (um dos professores adoeceu em decorrência do fato; 
o outro pediu demissão). Ainda que tais incidentes tenham ocorrido meses depois do GD, o evidenciamos 
aqui por entender que este complementa as discussões durante o encontro. 
58 A fala do professor Nilton Mullet, na Conferência de Abertura do evento foi nesse sentido. Não 
podemos ceder e revogar princípios tão básicos para a manutenção e preservação da vida humana como 
os Direitos Humanos. 
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Quanto ao tema da banalização dos conceitos, reforçou-se a necessidade do 

desenvolvimento dos mesmos, qualificando o nível dos debates que porventura surjam e 

a formação política dos estudantes enquanto cidadãos. 

Destas indagações, surgiu por conseguinte, a discussão sobre como nós, 

professores e professoras, estamos qualificando nossos estudantes para a vida 

democrática e sobre como estamos conseguindo desenvolver uma formação crítica.  

Apresentou-se nesse ponto uma mea-culpa e uma correção de prática 

educacional que vai além dos muros escolares: levantado o fato de que outras áreas 

desenvolvem conteúdos para o grande público, procurando tornar mais acessível e 

didático o conhecimento – como na (Astro)Física com a série Cosmos de Carl Sagan da 

década de 1980 e o livro Uma breve história do tempo de Stephen Hawking ou na 

recente obra sobre a Economia, Valsa brasileira de Laura Carvalho) – foi apontado que 

temos deixado a desejar nesse sentido, enquanto profissionais comprometidos com a 

história. 

E se, atualmente, a esta falta de perspectiva de diálogo com o grande público não 

pode ser atribuída como responsável por esta crescente onda conservadora, esta lacuna 

deixada tem alguma participação na disseminação deste conservadorismo anti-

iluminista e obscurantista encabeçado por Olavo de Carvalho e seus discípulos. 

Também houve um chamado a que esta onda de revisionismo de péssima 

substância, desenvolvida pelos Guias politicamente incorretos, de um sensacionalismo 

polemicista e rasteiro, têm encontrado espaço inclusive em emissoras que há muito 

deixaram de pretender-se com alguma seriedade, como o History Channel59. 

Nesta época de profusão de informações, em que temos que competir pelo 

conhecimento histórico disseminado por youtubers com milhares de seguidores (uma 

                                                 
59 Historiadores e outros pesquisadores entrevistados alegaram falta de transparência e ética da produção 
do programa. Sobre isso o escritor Lira Neto publicou em seu Facebook: “No dia 2 de fevereiro deste ano 
[2017], uma equipe do History Channel veio em minha casa (…) Entrevistou-me para o que seria, 
segundo me informaram, genericamente, ‘uma série sobre a história do Brasil’. (…) O sentimento é de 
que fui ludibriado (…). Ninguém me informou antes, durante ou logo após a entrevista qual era a 
inspiração do programa”. Laurentino Gomes, Lilia Schwarcz, Mary Del Priore, Isabel Lustosa e Thales 
Guaracy integram as queixas sobre o programa do Guia. Para uma matéria sobre caso, confira: 
Historiadores pedem para ter imagem retirada da série 'Guia Politicamente Incorreto', do History. 
Disponível em: 
<https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,historiadores-pedem-para-ter-imagem-retirada-da-serie-
guia-politicamente-incorreto-do-history,70002057115>. Acesso: 7 de fevereiro de 2019. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,historiadores-pedem-para-ter-imagem-retirada-da-serie-guia-politicamente-incorreto-do-history,70002057115
https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,historiadores-pedem-para-ter-imagem-retirada-da-serie-guia-politicamente-incorreto-do-history,70002057115
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das professoras afirmou que um de seus estudantes possui mais de 15 mil seguidores no 

site) faz-se necessário aprofundar o debate sobre História Pública e ocupar os espaços 

onde o conhecimento histórico se dissemina, produzindo material didático de qualidade 

com embasamento. Para além dos debates historiográficos e suas distintas versões o 

espaço da sala de aula não está dando conta de responder aos apelos, às falsificações e a 

desonestidade intelectual.  

Acerca da breve amostragem de coações e intimidações que vêm ameaçando os 

docentes no ensino de História (e outras áreas das Humanas), pode-se perceber no 

debate que grande parte dos casos analisados ocorrem em virtude da organização de 

eventos públicos realizados em escolas, ou seja, a exibição de mostras de trabalhos 

(como feira de ciências), em vez de servirem a seu propósito pedagógico, como 

incentivo à produção do conhecimento dos discentes, têm se convertido em palco de 

contra-ataque de pais, responsáveis e/ou grupos externos ao meio educacional, que o 

publicizam em sites de teor difamatório e incriminatório  como o do Escola Sem Partido 

ou, em caráter oficial e judicioso, emitem denúncias nas Gerências de Educação e no 

Ministério Público, quando não mostras de repúdio organizadas pela câmara de 

vereadores de um município catarinense. Tudo isso acompanhado da exposição privada 

da vida dos professores e professoras a que se pretende atribuir pejorativamente a 

alcunha de doutrinadores, dentre outros termos ofensivos até ameaças à integridade 

física dos mesmos. Vale destacar que independente da efetivação ou não destas 

ameaças, tais posturas têm graves efeitos no bem-estar psicológico dos profissionais da 

educação. O problema na verdade vai além: estes casos, por suas repercussões acabam 

interferindo na prática educacional até dos docentes que não integraram esta lista de 

vítimas ao discurso de ódio e à censura; em nosso debate pudemos perceber o quanto 

que muitos de nós já se encontra com medo ou acoado por conta da existência desse 

movimento antipedagógico. Não são raros os professores que modificaram sua prática, 

excluindo unidades do currículo ou passando apenas superficialmente em um tema – em 

razão da virtual reação que a comunidade escolar possa vir a tomar. 

Note-se que os casos de coação e constrangimento aos professores, ocorre uma 

vez que o estímulo à produção de conhecimento no espaço escolar destoa do 

“tecnicismo operacional”; quando a educação deixa de se limitar a aplicação de 
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conteúdos programáticos das disciplinas e se propõe a reflexão e a análise crítica do 

mundo e das relações humanas, aqueles que se julgam portadores de uma visão 

destituída de quaisquer ideologia e, portanto neutros (sic), atribuem como inconcebível 

a toda perspectiva emancipadora de educação e uma ameaça à família tradicional (sic); 

segundo estes – e este é um recurso discursivo muito presente em suas falas –, cabe aos 

“pais à educação e aos professores o ensino” – numa visão que secciona educação e 

ensino como momentos estanques no processo formativo, relevando ao menos um 

desconhecimento ou a negligência com legislação brasileira a respeito60. 

Mostrar as referências utilizadas em aula e que os conteúdos fazem parte do 

currículo escolar e não são inventados pelos professores; pesquisar e produzir material 

didático; desnaturalizar conceitos; ocupar espaços nas redes sociais tomados por um 

revisionismo histórico sensacionalista; estimular sempre o diálogo e evidenciar como 

existem diferentes perspectivas e que faz parte do ambiente democrático conhecê-las; se 

proteger através de informações e guias criados para este fim; bem como formar grupos 

e associações entre professores de História, que possam nos fortalecer e livrar do 

isolamento que a cotidiano nos impõem foram em suma alguns dos pontos tomados 

como diretrizes e linhas de ação ao ambiente nocivo que nos vem sufocando. 
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