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A coleção História e Conhecimento é composta de 42 títulos, que serão utiliza-

dos como material didático pelos alunos matriculados no Curso de Licenciatura em 

História, Modalidade a Distância, da Universidade Estadual de Maringá, no âmbito 

do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), que está sob a responsabilidade 

da Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (CAPES). 

A utilização desta coleção pode se estender às demais instituições de Ensino Su-

perior que integram a UAB, fato que tornará ainda mais relevante o seu papel na for-

mação de docentes e pesquisadores, não só em História mas também em outras áreas 

na Educação a Distância, em todo o território nacional. A produção dos 42 livros, a 

qual ficou sob a responsabilidade da Universidade Estadual de Maringá, teve 38 títulos 

a cargo do Departamento de História (DHI); 2 do Departamento de Teoria e Prática 

da Educação (DTP); 1 do Departamento de Fundamentos da Educação (DFE); e 1 do 

Departamento de Letras (DLE).

O início do ano de 2009 marcou o começo do processo de organização, produção 

e publicação desta coleção, cuja conclusão está prevista para 2012, seguindo o cro-

nograma de recursos e os trâmites gerais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). Num primeiro momento, serão impressos 294 exemplares de cada 

livro para atender à demanda de material didático dos que ingressaram no Curso de 

Graduação em História a Distância, da UEM, no âmbito da UAB. 

O traço teórico geral que perpassa cada um dos livros desta coleção é o compro-

misso com uma reconstrução aberta, despreconceituosa e responsável do passado. A 

diversidade e a riqueza dos acontecimentos da História fazem com que essa reconstru-

ção não seja capaz de legar previsões e regras fixas e absolutas para o futuro. 

No entanto, durante a recriação do passado, ao historiador é dado muitas vezes desco-

brir avisos, intuições e conselhos valorosos para que não se repitam os erros de outrora.

No transcorrer da leitura desta coleção percebemos que os livros refletem várias 

matrizes interpretativas da História, oportunizando ao aluno o contato com um ines-

timável universo teórico, extremamente valioso para a formação da sua identidade 

intelectual. A qualidade e a seriedade da construção do universo de conhecimento 

desta coleção pode ser tributada ao empenho mais direto por parte de cerca de 30 

organizadores e autores, que se dedicaram em pesquisas institucionais ou até mesmo 

presentação da ColeçãoA
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em dissertações de mestrado ou em teses de doutorado nas áreas específicas dos livros 

que se propuseram a produzir.

Esta coleção traz um conhecimento que certamente marcará positivamente a formação 

de novos professores de História, historiadores e cientistas em geral, por meio da Educa-

ção a Distância, o qual foi fruto do empenho de pesquisadores que viveram circunstâncias, 

recursos, oportunidades e concepções diferentes, temporal e espacialmente. 

Como corolário disso, seria justo iniciar os agradecimentos citando todos aqueles 

que não poderiam ser nominados nos limites de uma apresentação como esta. Roga-

mos que se sintam agradecidos todos aqueles que direta, indireta ou mesmo longin-

quamente, quiçá os mais distantes ainda, contribuíram para a elaboração deste rico rol 

de livros.

Além do agradecimento, registramos também o reconhecimento pelo papel da Rei-

toria da UEM e de suas Pró-Reitorias, que têm contribuído não apenas para o êxito 

desta coleção mas também para o de toda a estrutura da Educação a Distância da qual 

ela faz parte.

Agradecemos especialmente aos professores do Departamento de História do Cen-

tro de Ciências Humanas da UEM pelo zelo, pela presteza e pela atenção com que 

têm se dedicado, inclusive modificando suas rotinas de trabalho para tornar possível a 

maioria dos livros desta coleção.

Agradecemos à Diretoria de Educação a Distância (DED) da Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES), e ao Ministério da Educação 

(MEC) como um todo, especialmente pela gestão dos recursos e pelo empenho nas 

tramitações para a realização deste trabalho.

Outrossim, agradecemos particularmente à Equipe do NEAD-UEM: Pró-Reitoria de 

Ensino, Coordenação Pedagógica e equipe técnica.

Despedimo-nos atenciosamente, desejando a todos uma boa e prazerosa leitura.

Moacir José da Silva

Organizador da coleção
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O ensino de História tem recebido cada vez mais atenção, em livros, sites, congres-

sos e outros eventos, além de ser alvo de grupos de pesquisa na área. Analisando esse 

processo nas últimas duas décadas, identificamos o fenômeno em diferentes países, 

tanto no nosso continente quanto na Europa, principalmente em relação à questão de 

não ser evidente a importância de os alunos terem a disciplina de História em seu cur-

rículo. A dúvida diante da importância da disciplina na formação do indivíduo também 

está muito forte.

As discussões relacionadas ao papel da escola na sociedade atual exigem do profis-

sional de História uma posição clara e uma preocupação constante de como responder 

ao aluno quanto à importância de ele conhecer História, não para o futuro ou caso ele 

deseje realizar algum curso, mas para agora e para a sua vida. Vivemos um momento 

em que a História como elemento de formação do Estado não se sustenta mais. Ensi-

nar o “passado” como uma verdade objetiva e inquestionável não é muito inspirador 

para nossos alunos.

Outra preocupação, antiga diga-se de passagem, é a relação do ensino com os avan-

ços tecnológicos. A utilização de recursos multimídias é rica para auxiliar na prática 

pedagógica; porém, isoladamente esses recursos não proporcionam enriquecimento 

pedagógico. Podemos exemplificar constatando que o acesso a esses recursos se am-

pliou muito nas últimas décadas: um sistema de consulta na internet vale por pesquisa 

em enciclopédias. Trata-se de uma atividade muito produtiva e ágil, mas que amplia 

o problema de o aluno agir de maneira semelhante à que acontecia anteriormente: 

achar/copiar e entregar o resultado desses recortes como um trabalho pessoal. Esse 

duplo problema coloca os professores em uma situação cada vez mais crítica: como 

acompanhar os avanços, como acompanhar o acesso que os alunos conseguem na 

rede, como trazer e usar todo esse conjunto de conhecimentos para a sala de aula? 

Como preparar o aluno para atuar nesse mundo de informações? E, principalmente, 

qual o papel do profissional de História nessa tarefa?

Os desafios são muitos, e o ensino de História precisa ser pensado respondendo 

às novas exigências. Com a finalidade de enriquecer questões relacionadas ao ensino/

aprendizagem da disciplina, os capítulos deste livro tratam de temas relacionados com 

a prática de ensino de História, questionam como a formação do professor da disci-

plina foi pensada nas últimas décadas e qual a orientação dada aos alunos do ensino 

presentação do livroA
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fundamental e médio. Além de temas mais diretos, como o estágio e as orientações 

legais, buscamos apresentar questões e exemplos que ampliem as possibilidades de 

atuação do professor, bem como indiquem possibilidades de interação com as outras 

disciplinas do curso, principalmente quanto ao uso de fontes no ensino de História e 

ao uso do livro didático como material de apoio, como material para análise e como 

instrumento de relação entre os conhecimentos dos alunos e os conhecimentos que o 

professor pretende desenvolver com sua turma.

É importante registrar que os documentos oficiais das últimas décadas que orien-

tam o ensino de História nas escolas, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Diretrizes Curriculares de Educação Básica no Paraná, mesmo apresentando formas 

distintas de encaminhamento indicam a importância de o ensino de História enfocar 

a participação do aluno nas diversas fases da produção historiográfica, entendendo 

progressivamente a prática profissional do historiador. Outra orientação é a utilização 

de fontes em sala de aula, enquanto a retomada dos livros de Introdução aos Estudos 

Históricos e Introdução à Pesquisa Histórica é considerada importantíssima para se 

pensar o uso das diferentes fontes em sala de aula, inclusive com relação às discussões 

desenvolvidas aqui neste livro.

A pertinência quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes, e em especial a 

questão do protagonismo infanto-juvenil, apesar de não ser uma questão pertinente 

unicamente à área de História, está relacionada com os atuais debates sobre cons-

ciência histórica, os quais envolvem a preocupação com o conhecimento que o aluno 

adquire na escola e fora dela, e principalmente como ele processa esse conhecimento 

ao pensar historicamente.

Outra característica do livro são as atividades solicitadas no final de cada capítulo. 

Praticamente todas foram pensadas para serem desenvolvidas nas escolas, objetivando 

contribuir com a reflexão acerca da ação escolar além da sala de aula.

Um excelente trabalho para todos!

Ailton José Morelli

Hudson Siqueira Amaro

Organizadores
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1 O papel do  
profissional de História  
na formação docente

Isabel Cristina Rodrigues / Hudson Siqueira Amaro

INTRODUÇÃO

Partindo da constatação óbvia de que hodiernamente vivemos uma crise quanto 

aos paradigmas que nos sustentam e, por extensão, quanto aos paradigmas educacio-

nais (CITRON, 1990), pretendemos compartilhar aqui algumas reflexões que vimos 

fazendo ao longo de nossa atuação como profissionais de História, atuando direta-

mente na área de formação docente. Partimos de uma introdução que aborda o papel 

desempenhado pela escola para depois apresentar o lugar ocupado nela pelo ensino 

de história; e por último, expomos nosso entendimento sobre o que seja o conheci-

mento histórico e o papel do profissional de História.

De acordo com Enguita (1992), a escola que conhecemos começou a ser gestada 

a partir do século XVII, e sua criação e seu desenvolvimento podem ser associados à 

emergência do capitalismo, num momento em que os detentores dos meios de produ-

ção viram na escola a possibilidade de ensinar atitudes, comportamentos e conteúdos 

sociais aos filhos da classe trabalhadora, para que esses futuros trabalhadores assalaria-

dos fossem preparados e adaptados ao trabalho nas indústrias. Essa escola fundava-se, 

pois, na transposição dos métodos de disciplinarização da classe trabalhadora. 

Segundo Schmidt (2005, p. 38), tal modelo de escola nasce com uma natureza 

específica, diferente da educação familiar, mas com o objetivo de ensinar conheci-

mentos postulados pelo racionalismo científico e conteúdos de cunho moral.

A história desse modelo de escola que conhecemos aponta para o surgimento de 

uma instituição social que tem como objetivo a disseminação de um projeto político 

voltado para a formação de um determinado tipo de homem e de sociedade. Trata-se 

de uma escola baseada em um modelo político que busca homogeneizar os povos de 

uma maneira autoritária (GONZÁLES, 2005, p. 87).

Referindo-se aos conteúdos da educação, Ferry (apud GONZÁLEZ, 2005) afirma:

O conhecimento [...] está sempre subordinado à moral. A educação consiste em 
adquirir um corpo de disciplinas que o Estado considerou como prioritárias e 
que possuem, sobretudo, um valor educativo, pela adesão de todos os valores 
da República (p. 95).
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No Brasil, embora escolas já existissem desde a chegada dos colonizadores euro-

peus no século XVI, foi a partir do Governo Vargas que o Estado passou a se preocupar 

com a educação, em âmbito nacional, como uma maneira de uniformizar a formação 

do cidadão. Assim, fez-se necessário, para fins de manutenção do poder, eliminar ao 

máximo as diferenças quanto à formação dos elementos constituidores da sociedade 

civil. Os projetos eram voltados para a formação e a integração da nação brasileira. 

As diferenças, quando não eram eliminadas, eram silenciadas e negadas. O discurso 

do reconhecimento das diferenças só apareceu nos textos legais a partir da LDBEN 

9394/1996, embora na prática escolar ele já se fizesse presente anteriormente, desde 

a década de 1980.

 
HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA: O LUGAR DA HISTÓRIA 
ENSINADA

O ensino de História no Brasil, desde sua inclusão nos programas escolares, no sé-

culo XIX, estruturou-se pautado no esquema quatripartite da tradição escolar francesa 

de História Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. A História do Brasil aparecia 

em conjunto com a História Universal, em posição secundária. Somente a partir de 

1940, durante o Estado Novo, é que o Ministério da Educação e Saúde Pública estabe-

leceu o ensino de História do Brasil como disciplina autônoma. Contudo, as reformas 

de ensino nesse período (Francisco Campos, em 1931, e Gustavo Capanema, em 1942) 

mantiveram o mesmo esquema quatripartite, apenas dividindo o estudo de História 

do Brasil em duas séries: até a Independência, e do I Reinado até aquele momento.

Foi a partir da Era Vargas que se tornou obrigatório o ensino de História nos currí-

culos. Essa reformulação ocorreu em 1931, com a Reforma Francisco Campos, a qual 

estabeleceu que a disciplina seria ministrada no curso secundário, estruturada como 

História da Civilização, distribuída pelas cinco séries: 

- 1a série: História Geral; 

- 2a série: História da Antiguidade e História da América e do Brasil; 

- 3a série: Idade Média e Arqueologia e Etnologia da América e do Brasil; 

- 4a série: História Moderna e História da América e do Brasil; 

- 5a série: História Contemporânea e História do Brasil.

A respeito dessa estruturação do ensino de História, Guy de Hollanda (1957) disse: 

Os programas de História da Civilização do Curso Secundário Fundamental, 
expedidos em 1931, pelo Ministério da Educação e da Saúde Pública, eram 
inexequíveis, tanto pelo número insuficiente de aulas atribuído a cada série 
quanto pela frequente dificuldade dos “pontos” correspondentes. Para a segun-
da série, por exemplo, ele diz que as turmas podiam ser compostas por até 50 
alunos (HOLLANDA, 1957, p. 77-119). 
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É importante destacar que a Reforma Francisco Campos estruturou o ensino secun-

dário em dois cursos: fundamental, com cinco anos, e complementar, obrigatório 

para os candidatos ao ensino universitário de Direito, Medicina, Farmácia e Odontolo-

gia (com dois anos de trabalho prático além dos estudos).

A História ensinada nesse período tinha uma concepção fortemente marcada pelos 

pressupostos positivistas, com uma visão de passado morto, acabado, sem relação com 

o presente. A história aparecia impregnada de eurocentrismo e etnocentrismo, e era 

estudada numa sequencia cronológica, com o novo substituindo o passado e dando-

lhe continuidade.

Paiva (1987) menciona que a Constituição de 1934 foi a primeira a incluir um ca-

pítulo especial sobre a educação, estabelecendo alguns pontos importantes: educação 

como direito de todos, obrigatoriedade da escola primária integral, gratuidade do en-

sino primário e assistência aos estudantes necessitados, entre outros.

O que se observa, nesse momento histórico, é que o Estado passou a ter em suas 

mãos competência para legislar como melhor lhe aprouvesse, pois a Constituição de 

1934 estabeleceu que competia privativamente à União traçar as diretrizes da educa-

ção nacional. Ou seja, passou a ocorrer uma centralização das competências, com os 

estados tendo a sua autonomia limitada em favor da autoridade superior.

Em 1942, com a Reforma Gustavo Capanema, modificou-se apenas a duração de 

cada um dos dois cursos anteriormente criados, perfazendo sete anos no total. Foi cria-

do o curso ginasial, reduzindo o antigo curso fundamental de cinco para quatro anos, 

sucedido pelo curso colegial, que teve sua duração estendida de dois para três anos, 

o qual perdeu seu caráter quase exclusivo de preparatório para o ensino superior e 

passou a preocupar-se mais com a formação geral. Dividia-se apenas em dois ramos: 

colegial clássico e científico. Nessa reestruturação houve queda da participação da área 

de Humanidades.

Outro fator importante a ser observado é que o ensino secundário comportava 

uma dualidade, uma vez que de um lado existiam os cursos do colegial com vistas à 

formação geral e à preparação para o ensino superior, mas não preferencialmente; 

e de outro, a partir de 1942 o governo federal editou vários decretos criando cursos 

com duração de quatro anos voltados para a formação técnica e destinados às classes 

menos favorecidas. Assim, regulamentou o ensino industrial em 1942; o comercial, em 

1943; o normal e o agrícola em 1946. Assim como o ensino secundário, esses quatro 

cursos desenvolviam-se em dois ciclos.

Quanto ao ensino superior, foram criadas as primeiras universidades, superando-

se a fase das faculdades isoladas, de caráter marcadamente profissional, durante o 

governo Vargas.

O papel do  
profissional de História  
na formação docente
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Com a criação das universidades introduziu-se no ensino superior, entre outras 

coisas, a ideia de autonomia, mesmo que relativa, de pesquisa desinteressada mas 

também de caráter utilitário. Ocorreu a unificação de diversas escolas sob a égide da 

Universidade, tendo por base a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras.

As mudanças ocorridas no Brasil após o golpe militar de 1964 exigiram que no 

campo educacional houvesse uma adequação do sistema à nova conjuntura política, 

que se materializou nas reformas do ensino superior por meio da Lei no 5.540/68, e da 

reforma do ensino de 1o e 2o graus, por meio da Lei no 5.692/71. 

Essas leis reformaram o sistema educacional organizado por intermédio da Lei no 

4.024/61 – nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, aprovada após 13 

anos de discussões no Congresso Nacional.

Essas mudanças na educação visavam a seu enquadramento no binômio desenvol-

vimento econômico/segurança nacional (SILVA et al.,1993, p. 6), lema da concepção de 

Estado que se alojou no poder político a partir do golpe militar, comprometido com 

setores econômicos que concebiam a educação como um instrumento a serviço do 

desenvolvimento econômico, e por isso deveria estar em consonância com as políticas 

econômicas instituídas, as quais visavam ao desenvolvimento industrial. A educação 

deveria formar a mão de obra necessária a essa nova conjuntura.

Segundo Romanelli (1978), a industrialização crescente exigia uma base de educa-

ção fundamental e algum treinamento, o suficiente para o indivíduo – cidadão – ser 

introduzido na manipulação de técnicas de produção e para aumentar a produtivi-

dade; contudo, sem ter sobre o processo nenhum controle, nem mesmo qualquer 

possibilidade de exigência salarial que um nível mais elevado de escolarização poderia 

suscitar.

As reformas, sob a égide do ideário do novo regime, deram-se sob o pretexto de se 

atender à demanda social pelo ensino superior, visando desmobilizar um movimento 

reivindicatório, e as relativas ao ensino de 1o e 2o graus ocorreram a pretexto de dar 

uma profissão aos que não iam para a universidade. Na verdade, tais reformas visavam 

conter a demanda pelo ensino superior e, ao mesmo tempo, formar o tipo de mão de 

obra que a conjuntura econômica exigia. A Lei no 5.692/71, objetivando a profissio-

nalização do educando, estabelecia a predominância da formação específica sobre a 

formação geral, no 2o grau.

A reforma do ensino superior, Lei 5.540/68, preocupava-se também com a forma-

ção dos profissionais que atuariam nas escolas fundamentais. A legislação institucio-

nalizava, no caso do ensino de História, a licenciatura curta de Estudos Sociais, ob-

jetivando formar professores polivalentes para atuarem principalmente nas regiões 

carentes. Esses profissionais, em um ano e meio, com uma carga horária de 1.200 
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horas, saíam dos cursos superiores habilitados para ministrar aulas de História, Geo-

grafia, Educação Moral e Cívica (EMC), Organização Social e Política Brasileira (OSPB) 

e Estudos Sociais. Essa reforma veio articulada com a Lei no 5.692/71 – reforma da 

escola fundamental.

As licenciaturas curtas revelaram-se fonte de lucros rápidos, pois foram criadas nos 

centros onde não se precisava da mão de obra que formavam. Segundo Iokoi (1992), 

90% dos professores da rede pública de ensino, nas décadas de 1970 e 1980, eram 

formados nas escolas privadas de ensino superior, muitas das quais ainda ofereciam a 

licenciatura de Estudos Sociais, que foi abolida durante a década de 1990.

Nas licenciaturas curtas a formação de professores articulava-se com a política im-

plementada pelo Estado para toda a sociedade, pois um profissional formado nessas 

condições, desvinculado da prática de pesquisa, assimilando em pouco tempo conteú-

dos de várias disciplinas, sem preocupação com suas especificidades teóricas e meto-

dológicas, não tinha condições de refletir sobre o que ensinar, nem sobre a própria 

condição. 

Tal era sua condição de cidadão: um profissional dócil, enquadrado no sistema, 

formando alunos para agirem da mesma maneira. Essa perda de controle sobre o pro-

cesso de ensino no interior da escola, mais a desqualificação operada pela licenciatu-

ra curta aprofundaram a desvalorização do docente e sua consequente proletarização 

e sindicalização, o que resultou na organização de movimentos de trabalhadores da 

educação, de forma geral, que resistiam a esse processo de desqualificação/desva-

lorização do profissional da área. Essas lutas se davam não apenas no sentido de 

revalorização profissional, mas também no de questionamento à política educacional 

vigente.

A licenciatura de Estudos Sociais atendia aos interesses do poder instituído, tanto 

que foi proposto que apenas professores polivalentes pudessem ministrar aulas de 

Estudos Sociais (Portaria 790/76-MEC), enquanto os professores de História deveriam 

apenas atuar no 2o grau, onde a disciplina se manteve com carga horária reduzida após 

a implementação da reforma.

As pressões da comunidade acadêmica, de forma geral, levaram o Conselho Federal 

de Educação a recuar quanto a essa proposta (FENELON,1988), permitindo que pro-

fessores de História e Geografia também ministrassem aulas de Estudos Sociais, EMC 

e OSPB (Portaria 7/79-CFE).

A Lei no 5.692/71 foi responsável pelo esvaziamento de conteúdos no ensino de His-

tória, devido à fusão entre os conteúdos de História e Geografia em Estudos Sociais. 

Entretanto, essa revalorização da História e da Geografia, possibilitada após o parecer 

7676/1978 do CFE, não ocorreu sem dificuldades nos estabelecimentos de ensino.

O papel do  
profissional de História  
na formação docente
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Segundo Silva et al.,

à medida que se esgotam as possibilidades do modelo econômico dos anos 60 
(mão-de-obra barata e abundância de matéria-prima), o país entra numa fase 
recessiva de desaceleração do desenvolvimento, sem ter resolvido suas acentua-
das desigualdades sociais. Presencia-se, deste modo, a desarticulação do proje-
to educacional vigente, que deixa de lado o desenvolvimento econômico e a 
segurança nacional, para adotar uma forte tônica assistencialista e culturalista. 
Em decorrência, no final dos anos 70 e início dos 80, a política educacional re-
fletirá ações e programas voltados especificamente para as regiões mais pobres: 
a região nordeste, a zona rural e as periferias urbanas. Em resumo, a educação 
deixa de ser parte de uma agenda de políticas governamentais, articuladas em 
torno do processo da pobreza (SILVA et al.,1993, p. 6-7).

A década de 1980 foi marcada por acontecimentos políticos, econômicos, cultu-

rais e sociais efervescentes, que desembocaram em mudanças de diversas ordens no 

país. Isso ocorreu após as eleições de 1982, quando em vários estados foram eleitos 

governos de oposição mais progressistas, que trouxeram inovações nos vários setores 

da administração pública, dentre eles o da educação, o que favoreceu a sinalização de 

uma nova visão da escola pública. Foi a partir desse momento que o governo federal 

perdeu sua liderança como instância estratégica de articulação da política da educação 

nacional básica (SILVA et al., 1993).

Foi um período de discussões profícuas, cujo objetivo era repensar e reformular 

os programas curriculares, na tentativa de garantir um ensino de melhor qualidade e 

com maior participação de professores e alunos. Era o ano de 1987. Dessas discussões 

resultou o projeto “Escola cidadã” (Plano Decenal de Educação).

A bandeira de luta empreendida pela democratização da escola, pela garantia de 

acesso e permanência do aluno na escola, aliou-se à da melhoria da qualidade do 

ensino. Para isso, os governantes eleitos colocaram em prática uma série de progra-

mas que, embora diferenciados, apresentavam em comum duas características básicas: 

propostas de intervenção que visavam atingir a totalidade dos sistemas escolares; e a 

congregação de um conjunto de ações que tinha como alvo privilegiado as primeiras 

séries do ensino básico, em que era elevado o índice de evasão e repetência1.

 Nas propostas de reformulações dos currículos de alguns estados como São Paulo, 

Minas Gerais e Paraná revelou-se uma preocupação em ampliar o campo de investiga-

ção, em incorporar novos temas, novas fontes documentais e novas problemáticas ao 

ensino de História.

1 No estado do Paraná, esse programa deu-se com a implantação do Ciclo Básico de Alfabetização, que 
em 1987 foi instituído em caráter experimental, e a partir de 1988 generalizou-se para todas as escolas 
do ensino fundamental, de 1a a 4a séries. De 5a a 8a séries e para o 2o grau, estava ocorrendo a formula-
ção das propostas de um novo currículo, que se tornaram vigentes no ano de 1990.
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Essas propostas incorporaram levantamentos bibliográficos amplos, constituídos 

tanto de obras especializadas quanto de obras de divulgação. A historiografia interna-

cional se fez presente, com referências a textos clássicos do marxismo, da historiogra-

fia social inglesa e da história nova francesa.

A construção de uma nova imagem ocorreu pela busca de se enfrentar a pro-

blemática da exclusão operada no âmbito do ensino fundamental. Por caminhos di-

versos, as propostas buscaram resgatar os diferentes projetos históricos, os diversos 

agentes e as múltiplas vozes do processo histórico. Procurou-se dar voz aos excluídos, 

tentando romper com a forma tradicional de ensinar história, ora na forma de tratar 

os conteúdos já existentes, ora procurando a construção de outros conhecimentos, 

mas sempre se posicionando contra a visão historicista de história, tão arraigada na 

prática escolar. 

Para tanto, as propostas advogavam a necessária vinculação ensino-investigação 

como condição imprescindível para um processo ensino-aprendizagem eficiente nas 

bases propostas, o que pressupunha que o professor tivesse uma postura sintonizada 

com o presente, que houvesse uma inserção desse presente no seu cotidiano como 

condição para o próprio processo de questionamento dos conteúdos. Uma tal pos-

tura frente ao conhecimento histórico exigia que o professor não se enfurnasse no 

mundo das bibliografias. Exigia, também, integração maior entre os níveis de ensino, 

o que vale dizer: romper com o discurso de que apenas à academia cabe o processo 

de pesquisa e produção de conhecimento, enquanto às outras instâncias, sua mera 

reprodução (CHAUÍ, 1982).

Dentro de um contexto de abertura política, com a democratização da escola públi-

ca contemporânea e a penetração cada vez maior de novas vertentes historiográficas, 

o ensino foi envolvido em discussões em torno de um repensar geral: o conceito, o 

objeto, os conteúdos, os encaminhamentos metodológicos e a fundamentação teórica 

adotada até então (NADAI, 1992-1993).

 As reformulações curriculares implantadas ao longo da década de 1980 e início da 

de 1990 trouxeram, inegavelmente, a influência marcante das novas tendências histo-

riográficas: novos problemas, novas abordagens, novos objetos.

A partir da década de 1990 o governo retomou a centralização do sistema de ensi-

no, e em 1996, com a LDBEN, lançou os novos parâmetros e as diretrizes curriculares. 

Numa parceria com a UNESCO, o governo federal desenvolveu pesquisa da qual resul-

tou um documento de orientação para elaboração de tais parâmetros e diretrizes. É a 

fase que os pesquisadores da educação nomeiam como neoliberal: um projeto ideoló-

gico e político moderno que concebe uma sociedade onde toda forma de diálogo, de 

acordos e convênios entre cidadãos é suprimida (GONZÁLES, 2005, p. 96). 

O papel do  
profissional de História  
na formação docente
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A LDBEN de 1996 definiu como obrigatórias reformulações também no Ensino Su-

perior. Tais reformulações supõem, sobretudo, adequação de carga horária e da parte 

relativa à Prática de Ensino de Estágio Supervisionado. 

As diretrizes para os cursos de História foram discutidas no âmbito da Associação 

Nacional de História – ANPUH, e as reformulações pautaram-se por essas diretrizes. 

A Educação Básica se voltou para a compreensão das exigências que o mundo do 

trabalho e a moderna sociedade tecnológica colocam à educação. (DUARTE, 2005, p. 

57) Ou seja, a educação passou a ser tratada assumidamente como um negócio empre-

sarial, no qual está postulado o desenvolvimento de competências e de habilidades. Os 

conteúdos de ensino passaram a ser aqueles considerados de cunho prático.

Ainda segundo Duarte (2005, p. 58),

o domínio de tais competências torna-se condição para o exercício da cidada-
nia, mesmo que ele não assegure uma ‘homogeneização das oportunidades 
sociais’, ou seja: nem todos terão emprego garantido, mas todos se definirão 
quanto à sua empregabilidade.
Essas competências têm vinculação com a ideia de globalização e dizem respei-
to à capacidade de fazer frente às contínuas mudanças e à contínua superação 
dos conhecimentos, requerendo-se dos indivíduos que saibam como ter acesso 
a novas fontes de informação.

 

 Essa globalização, segundo González (2005, p. 84-5), 

faz parte de um processo histórico de dominação econômica e da expansão pla-
netária do capitalismo [...] época que se consolida sobretudo a partir da queda 
do muro de Berlim em 1989 e com o desaparecimento da União soviética em 
1991. Esses fatos simbólicos marcam o fim de um mundo bipolar e o início da 
imposição do modelo econômico capitalista no âmbito mundial [...] que tem 
suas raízes históricas na imposição do etnocentrismo ocidental.

Ainda de acordo com Duarte (2005, p. 53),

desde as primeiras décadas de constituição do Estado brasileiro, propunha-se 
que esse ensino participasse da construção de uma identidade nacional que 
impedisse o esfacelamento territorial.
Posteriormente, propôs-se que ele fosse capaz de formar cidadãos que, pelo 
sentimento de identificação com vultos nacionais, se sentissem participantes 
de uma mesma cultura e de uma mesma tradição. A essa perspectiva de ho-
mogeneização se acresceu a de nacionalização, no momento em que se via o 
estrangeiro enquanto ameaça à ordem constituída.

A respeito do tema Zamboni (2005, p. 15) afirma:

A perspectiva da educação para o século XXI não se desprende das diretrizes 
do Plano Nacional da Educação, que expressa suas preocupações com as novas 
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tecnologias, com a ecologia, com a conservação ambiental e com a luta para se 
alcançar o estado pleno de cidadania. Portanto, ao pensar a respeito dos pres-
supostos para o ensino de história para o atual século, não se pode desprender 
do enraizamento do seu passado tanto individual como social; tanto local como 
universal.

Em face do exposto, cabe-nos perguntar: como ficam os conteúdos, nessa proposta 

que transforma o conhecimento em informação, uma vez que atribui a ele um caráter 

de descartabilidade e efemeridade? 

O CONHECIMENTO HISTÓRICO E O PAPEL DO PROFISSIONAL DE 
HISTÓRIA

Entendemos que existe uma cultura escolar que se refere ao conjunto de informa-

ções e/ou ideias que as pessoas têm sobre o que sejam a função da escola e os con-

teúdos que ela ensina. Isso significa dizer que os conteúdos de História que os alunos 

sabem não são necessariamente aqueles ensinados na escola. Há outros meios que 

dividem com ela esse ensinamento, como a televisão e o mundo virtual.

De acordo com Abud (2005, p. 26),

pesquisas vêm mostrando distorções na formação histórica dos alunos. Concei-
tos históricos, como o de Revolução, não expressa, em alunos do 3o ano do EM 
de escola pública, avanços de aprendizagem, mas denotam a permanência do 
senso comum e apontam importância maior das representações sociais que se 
constroem independentemente do ambiente escolar.

Acreditamos que o ensino da história não tem a função de meramente enriquecer a 

bagagem cultural dos indivíduos a fim de poderem repetir detalhes de fatos ocorridos 

no passado, mecanicamente, e sim possibilitar-lhes a compreensão da história como 

um processo contraditório, pelo qual os homens, em suas múltiplas relações, produ-

zem sua vida de maneira diferenciada. É, pois, um processo dinâmico, que, dada essa 

sua dimensão contraditória realiza-se não de forma linear, mas por meio de avanços, 

retrocessos e estagnações, cuja compreensão deve possibilitar o redimensionamento 

da própria historicidade e de seu potencial de sujeito da história, ou seja, seu potencial 

para uma atuação consciente e consistente no seu presente – consciência histórica.

Entendemos que ser um profissional preocupado com a formação da cidadania sig-

nifica possibilitar a formação de uma consciência histórica, ou seja, trabalhar a dimen-

são social da temporalidade; não somente a sua apreensão, mas a própria construção 

social. Aprender história deve possibilitar ao aluno superar uma dimensão meramente 

individual do mundo, inserindo-se numa perspectiva coletiva e universal. Para isso‚ 

é necessário que professores e alunos trabalhem com os dados da observação e sis-

tematizem esses dados, indo além da mera constatação, apreendendo as condições 

O papel do  
profissional de História  
na formação docente
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objetivas de vida ao utilizar os dados teóricos de situações vividas por outros homens, 

em outros tempos, e em outros lugares.

 O ensino da História deve procurar desenvolver a noção de tempo histórico, e deve 

incorporar a ele relações de poder, silenciamentos, diferentes saberes e conhecimen-

tos, de acordo com diferentes projetos sociais, permitindo aos alunos e professores 

questionarem seu presente, relativizando acontecimentos e valores e compreendendo 

a existência de múltiplas histórias, múltiplas culturas e múltiplas temporalidades. 

Essa forma de encaminhar o trabalho é o que comumente se denomina de inves-

tigação, de pesquisa, o que significa que o ensino de história só se configura quando 

tratado enquanto investigação de uma dada realidade: um trabalho que provoque per-

guntas, desafios, questionamentos, e que incite alunos e professores a buscar essas 

respostas.

Não se trata de formar mini-historiadores e de usar o estudo do passado simples-

mente para se compreender o presente, mas da capacidade de ampliar a experiência 

vivida, desenvolvendo a capacidade de elaborar questionamentos sobre ela, de proble-

matizá-la e de ampliar essa discussão pela incorporação de outros questionamentos, 

sobre outras temporalidades, encarando o conhecimento histórico como uma cons-

trução humana provisória (CAINELLI; TUMA, 2009, p. 212).

Parafraseando Helenice Ciampi (1992), defendemos a postura de que o conheci-

mento histórico deveria ser encarado em sua tríplice dimensão: produzir esse conhe-

cimento por meio da pesquisa e da docência; criticar esse conhecimento existente e 

aquele em processo de produção; e transmitir o conhecimento a partir de uma posição 

crítica, tanto pela pesquisa quanto pela docência. 

Produzir, criticar e transmitir são ações que supõem um tipo de formação que co-

loca em jogo a própria natureza do conhecimento histórico, e que tem na pesquisa 

sua condição básica, implicando, por isso mesmo, a necessidade de repensar nossas 

metodologias e práticas pedagógicas.

Zamboni defende que

a aprendizagem do conhecimento histórico poderá ser feita de diversas manei-
ras: pela leitura, pela observação e pela reflexão, em diferentes lugares, como 
museus, arquivos, cinemas e teatro, em manifestações e com diferentes lingua-
gens. A aplicação de diferentes metodologias significa criar possibilidades de 
formulações e questionamentos para se vivenciar o conhecimento histórico, 
que levará à formação de identidades, do sentimento de pertencimento e da 
consciência histórica, isto é, do pensar historicamente (2005, p. 19).

APONTAMENTOS FINAIS

Em nossos dias chegamos a um ponto em que, como afirma CITRON (1990), a 

crise do ensino da história deve ser ligada à crise educativa, própria de uma escola 
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imaginada no fim do século XIX por uma elite que impôs sua cultura clássica e cientis-

ta a uma sociedade tradicional. Mas esses conteúdos, esse sistema de saberes, essa con-

cepção do conhecimento estabelecido no século XIX são definitivamente anacrônicos, 

em uma sociedade onde circulam outras linguagens e outras mensagens.

Enquanto profissionais de história, devemos estar atentos ao fato de que o nosso 

fazer pedagógico ocorre num espaço privilegiado de lutas. Privilegiado porque ocorre 

na escola, espaço de produção de saber, o que nos confere a possibilidade de criarmos 

um discurso diferente do existente, dada a sua dinâmica. Precisamos ter consciência 

dessa possibilidade e do potencial transformador que encerra a nossa prática (FON-

SECA, 1993). Precisamos sempre nos lembrar de que nossa condição de profissional 

não nos usurpa a de sujeito social; antes, constitui-se num passo para a concretização 

daquilo por que propugnamos: a formação da consciência histórica.
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Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

 

1) Observe o Projeto Político Pedagógico da escola em que você está estagiando, ou de uma 
outra escola, e identifique a orientação de ensino de História que ela apresenta.

Anotações

O papel do  
profissional de História  
na formação docente
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A obrigatoriedade  
do ensino do  

ECA nas escolas

Geovanio Rossato / Solange Marques Rossato

A grande novidade da Lei no 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), é estabelecer no Brasil a chamada Doutrina Jurídica de Proteção Integral (art. 

1º). Segundo o ECA, as crianças e os adolescentes são sujeitos em desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social (art.3º); porém, muitas vezes essa proteção 

integral tem sido mal interpretada por parte da sociedade, que vê nessa lei um instru-

mento que confere apenas direitos às crianças e adolescentes, sem lhes estipular os 

correspondentes deveres. Seria apenas “um instrumento criado para proteger adoles-

cente que comete infração” (BELTRÃO, 2008). 

Por esse motivo, entre outros, em 25 de setembro de 2007 foi criada a Lei Federal 

no 11.525, que acrescentou o parágrafo 5o ao art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB), a qual:

[...] incluiu o ensino dos direitos das crianças e adolescentes como conteúdo 
curricular obrigatório, no nível fundamental, cuja diretriz deve ser o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), com a produção e a distribuição de material 
didático adequado (PILETTI; ROSSATO, 2010, p. 62).

A MARGINALIZAÇÃO INFANTIL E O NASCIMENTO DO ECA

A aprovação do ECA se guiou por uma orientação doutrinária internacional, provin-

da da ONU, que em 1989 aprovou a Convenção dos Direitos da Infância e Juventude.

Para os defensores do ECA, a recente história de desprezo e maus-tratos à infância 

e juventude justifica a adoção, no Brasil, de uma doutrina que as proteja ao máximo.

A compreensão da necessidade de criar o ECA nos leva a refletir sobre as concep-

ções e relações estabelecidas com a infância e juventude ao longo da história de sua 

constituição. Nesse sentido, cumpre referir que até a chegada do século XX a infância 

era extremamente desconsiderada e desvalorizada, sendo as crianças tratadas como 

“objeto”, tanto que os pais e os adultos de modo geral poderiam abandoná-las, destra-

tá-las, espancá-las, doá-las, vendê-las, e até mesmo assassiná-las, sem serem julgados 

moralmente por isso.

2
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Segundo diversos historiadores da infância, isso acontecia com muita frequência, 

pois a sociedade ocidental, até a chegada da Modernidade e da Contemporaneidade, 

não havia desenvolvido qualquer “sentimento de infância”. Desse modo, bastava à 

criança começar a caminhar e ganhar independência física (sobretudo a partir dos 7 

anos de idade) para ser considerada como adulto. As crianças eram então definidas 

como “adultos em miniatura” ou homúnculos, e esse status de ”adulto de tamanho 

reduzido” atribuído a elas acabava legitimando a ideia e a prática social de que deve-

riam garantir a própria subsistência. Diante de tal lógica, essa condição e essa exigência 

acabavam por colocá-las em uma situação desfavorável dentro da hierarquia social da 

época, uma vez que tinham pouca resistência física e pouca capacidade de trabalho em 

comparação com a força produtiva de um adulto. 

Nessa condição, a criança era vista como adulto: um adulto fraco e pouco capaz. 

Tal situação se agravava pela alta mortalidade infantil, tanto que, à época, muitas delas 

tinham reduzida chance real de sobrevivência. Enfim, essas contingências levavam-nas a 

ser vistas como objetos, e não como sujeitos, e – ainda pior – como “objetos sem valor” 

(FALEIROS, 1995); por isso, não valia a pena apegar-se tanto a elas ou cuidar delas com 

muito esmero. 

Desse modo, nossa sociedade, em um tempo não muito distante, via as crianças com 

indiferença, o que explica por que esses “pequenos adultos”, quando recém-nascidos, 

eram chamados de ecrême ou merdeux (THASS-THIENEMANN apud DEMAUSE, 1982, 

p. 71), termos franceses que, pejorativamente, significam excrementos ou merda.

Esse conceito tão depreciativo levava, inclusive, a serem permitidas práticas de infan-

ticídio e abandono, comuns à época, e no mundo ocidental elas se reproduziram até fins 

do século XIX.

 Efetivamente, inumeráveis são os relatos e dados que corroboram essa informação. 

Inclusive se sabe que a prática do infanticídio perdurou na Europa durante a Idade Mé-

dia, e, embora de forma mais moderada, seguiu até o séc. XIX. Segundo Muller (1996, 

p. 86-87, tradução nossa), “as pessoas em geral não viam no infanticídio um crime, em 

razão de não existir um sentimento de culpa por haver matado intencionalmente a uma 

criança”.

Muitos registros históricos demonstram que os infanticidas dispunham de variados 

recursos para dar cabo das crianças enjeitadas: queimar, afogar, congelar, sacudir brus-

camente, lançar violentamente ao chão, asfixiar e sufocar. Muitas vezes as expunham 

ao frio depois de um banho quente, provocavam convulsões no intestino por meio da 

alimentação, colocando gesso no leite; era dado ópio a elas: deixavam-nas cair ou ser 

devoradas por animais, além de outros métodos exterminadores. 
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Um dos procedimentos mais utilizados para a prática do infanticídio era a chamada 

“postura descuidada”: sobretudo os pais, ao dormirem com seus filhos, asfixiavam-nos 

na cama. Isso era comumente utilizado por não acarretar pena civil ou criminal ao 

infanticida. 

Enfim, as razões para essa prática eram, entre outras: sinais de debilidade, defeitos 

físicos, indícios de infortúnio ou de moléstias futuras, pobreza, desonra, o fato de cho-

rarem demais ou de menos, e até, simplesmente, o fato de ser criança do sexo feminino. 

Esse menosprezo para com a infância só começou a mudar com a chegada da Mo-

dernidade, e intensificou-se com o advento da industrialização, quando, para nossa 

sociedade, era necessário que as crianças crescessem bem e se transformassem em 

adultos saudáveis, produtivos e úteis à sua pátria e a seu país. Nesse momento ocorreu 

a chamada “invenção da infância”, processo que, vagarosamente, levou a sociedade 

ocidental a perceber a infância como uma fase de desenvolvimento – diferente do 

mundo adulto e merecedora de proteção especial até atingir a fase adulta. 

O caso de Mary Ellen ilustra bem essa fase. No ano de 1846 a justiça de Nova 

Iorque, pela primeira vez nos EUA, retirou o pátrio poder dos pais. Esse caso ficou 

conhecido como o caso “Mary Ellen”, a qual, com 9 anos de idade, frequentemente 

era maltratada fisicamente por seus pais. O caso foi levado aos tribunais. O curioso é 

que, na falta de uma instituição específica para defender os direitos daquela menina, 

assumiu a questão a Sociedade Protetora dos Animais da cidade de Nova Iorque. Essa 

entidade de proteção aos animais, por ironia, para poder defender a menina maltra-

tada teve de usar como justificativa diante do juiz um argumento formal silogístico, o 

qual consistiu em dizer que “as crianças eram membros do reino animal”; portanto, a 

violência praticada contra a menina Mary Ellen estava sujeita às leis e às penalidades 

que protegiam os animais de Nova Iorque. Assim, finalmente, a Sociedade Protetora 

dos Animais pôde defender a menina e legitimamente representá-la em juízo (AZEVE-

DO; GUERRA, 1997, p. 228; SANTOS, 1987, p. 13).

Tal exemplo choca, pois demonstra o quanto as crianças eram desconsideradas 

pela sociedade – e isso há pouco mais de um século. Com as mudanças e necessidades 

surgidas ao longo da história e com a construção do Mundo Moderno é que se elabo-

rou uma doutrina jurídica de proteção integral à infância e à adolescência. 

A DEFESA INTEGRAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES

No Mundo Antigo e na Idade Média as crianças eram tidas como adultos em mi-

niatura; mas a partir da Modernidade, em face do desenvolvimento e das novas condi-

ções históricas, passaram a ser consideradas como “pequenos cidadãos” e providas de 
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potencial de desenvolvimento (físico, psíquico, espiritual, etc.). Tal visão, que oficial-

mente é transcrita no ECA, busca assegurar, com prioridade absoluta, diversos direitos 

fundamentais às crianças (pessoa até 12 anos) e adolescentes (entre 12 e 18 anos), 

entre os quais o direito à educação. Esse direito é um instrumento jurídico que coíbe 

tudo o que eventualmente possa prejudicar a condição peculiar da criança e do ado-

lescente (qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-

dade, opressão, etc.) enquanto pessoas em desenvolvimento. Esse Estatuto entende, 

ao mesmo tempo, que a família e a escola são as duas principais instituições sociais 

responsáveis por garantir-lhes o pleno desenvolvimento. 

Por essa razão o ECA, com a concepção de infância nele definida, passou a interferir 

diretamente na organização de nossa sociedade, de nossas leis, de nossas famílias e de 

nossos sistemas de ensino, bem como a intervir diretamente no cotidiano escolar. De 

forma progressiva, nossas leis buscam estabelecer para a infância a garantia de um sau-

dável e “pleno” desenvolvimento, responsabilizando civil, penal, política e administrati-

vamente instituições, políticos, pais, responsáveis, professores, etc. que deixem de pres-

tar às crianças e adolescentes cuidados elementares do ponto de vista material, moral, 

psicológico e intelectual, ou que se excedam, sob o pretexto de os estarem educando.

Nosso código penal da década de 1940 é um exemplo disso. Na parte dos crimes 

contra as pessoas, especificamente quando trata “Da periclitação da vida e da saúde”, 

tipifica os crimes de “Abandono de incapaz” (art.133), “Exposição ou abandono de re-

cém-nascido” (art.134) e “Maus-Tratos” (art. 136). Define, ainda, “Corrupção de Meno-

res” (art. 218), e crimes de “Abandono Material” (art. 244) e de “Abandono Intelectual” 

(art. 246) (BRASIL, 1990).

Outro exemplo está na Constituição Federal de 1988, a qual estabelece que o En-

sino Fundamental é direito público subjetivo, ou seja, pode ser exigido, inclusive por 

meio de ação judicial, conforme determina o art. 208, §1º da CF/88, cujo descumpri-

mento pode caracterizar crime de responsabilidade (art. 208, §2º da CF/88) e levar à 

cassação do mandato de governadores e prefeitos.

Desse modo, o ECA, a Constituição Federal e a LDB (Lei no 9.394/96) determinam 

que a sociedade proteja e legitime seus cidadãos infanto-juvenis, garantindo-lhes ple-

na aprendizagem e desenvolvimento. Dentro de uma concepção moderna, uma das 

formas de bem protegê-los é garantir-lhes acesso a uma boa educação, a uma escola 

de qualidade. Por isso o ECA e nossas leis em geral estabelecem que a Educação Básica 

seja universalizada, com garantia de acesso e permanência, buscando proporcionar 

aos educandos integral desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania, de 

modo a torná-los agentes transformadores e críticos, e ainda proporcionar-lhes quali-

ficação para o trabalho. 
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Para tanto, em seus artigos 53 a 59 o ECA confere à infância e à juventude, bem 

como a seus pais, uma série de prerrogativas, tais como: 

a) o direito de ser respeitado por seus educadores; 

b) o direito de participação em entidades estudantis; 

c) o acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência; 

d) o direito de contestar critérios avaliativos, com direito de recurso; 

e) o direito dos pais ou responsáveis de ter ciência dos processos pedagógicos e 

de participar das decisões das propostas educacionais, dentre diversos outros 

direitos estabelecidos, os quais, em grande parte, reafirmaram direitos previstos 

na Constituição Federal.

A APLICAÇÃO DO ECA NAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES

Vale destacar a influência e significância do ECA para a organização da educação 

nacional. Também a LDB reafirma vários dos direitos expressos no Estatuto, que ao 

longo dos anos tem passado por várias modificações em seus dispositivos, com vistas a 

dar maior garantia de direitos à infância. Nesse sentido, merecem destaque:

a)  a Lei no 11.114, de 2005, que, modificando o art. 6º da LDB, estabelece como 

dever dos pais ou responsáveis matricular os menores no Ensino Fundamental 

a partir dos 6 anos de idade; 

b)  a Lei no 12.103, de 2009, que, dando nova redação ao art.12, VII, obriga os es-

tabelecimentos de ensino a informar os pais e mães, conviventes ou não com 

seus filhos – e, se for o caso, os responsáveis legais – sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, e ainda sobre a execução da proposta pedagógica da 

escola; 

c)  a Lei no 10.287, de 2001, que, com a inserção do inciso VIII no art. 12, estabelece 

a obrigatoriedade de a escola notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao 

juiz competente da Comarca e ao representante do Ministério Público a relação 

dos alunos que apresentem quantidade de faltas superior a 50% do percentual 

permitido em lei; 

d)  a Lei no 11.274, de 2006, que, dando nova redação ao art. 32 da LDB, torna obri-

gatório à escola pública oferecer o Ensino Fundamental gratuito, o qual deverá 

iniciar-se aos 6 anos de idade e ter a duração de nove anos; 

e)  a Lei no 11.700, de 2008, que, ao inserir o inciso X no art. 4º da LDB estabelece 

a obrigatoriedade de o agente estatal competente oferecer a todas as crianças, 

a partir dos 4 anos de idade, a Educação Infantil, e em seguida o Ensino Fun-

damental, em escola pública situada o mais próximo possível da residência da 

criança/adolescente; 
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f ) a Lei no 12.061, de 2009, que alterou o art. 4º, II, e o art. 10, inciso VI, da 

LDB, de modo a assegurar a universalização do Ensino Médio a todos que o 

pleitearem. 

Por isso, segundo Piletti e Rossato (2010, p. 96), as Diretrizes Curriculares Na-

cionais para o Ensino Fundamental aprovadas pelo Conselho Nacional da Educação, 

em 1998, “fixaram os conteúdos mínimos tendo como base uma série de referências 

legais, entre as quais o Programa Nacional de Direitos Humanos (Decreto no 1.904/95) 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente” (LEI no 8.069/90). 

O ensino do ECA nas escolas

A preocupação em difundir e discutir o ECA pode ser verificada com a criação da 

Lei no 11.525, aprovada em 2007 (ano em que o ECA completou 18 anos), a qual deter-

mina a inclusão obrigatória, no currículo do Ensino Fundamental, de conteúdos que 

tratem dos direitos da infância e juventude, tendo o ECA como diretriz, observando-se 

a produção e a distribuição de material didático adequado.

Para Beltrão (2008) o ECA, ao completar 18 anos, celebrou uma conquista e ao 

mesmo tempo encontrou pela frente um desafio: o de “chegar às escolas de Ensino 

Fundamental de todo o País, passando a integrar de forma efetiva os conteúdos esco-

lares ministrados a mais de 30 milhões de estudantes brasileiros”.

Ademais, para a senadora Patrícia Saboya, do PDT-CE (apud BELTRÃO, 2008), auto-

ra da citada lei, “o objetivo é ‘popularizar’ o ECA, no bom sentido. E nada melhor do 

que começar nas escolas, sensibilizando professores e alunos”. 

Busca-se, assim, promover o ECA na escola valorizando-o junto à comunidade esco-

lar, buscando sensibilizar os profissionais envolvidos com a educação de maneira que 

eles possam compreender o ECA como um ganho para a sociedade brasileira, como 

defende Rosileia Wille (apud BELTRÃO, 2008), coordenadora geral de Direitos Huma-

nos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD).

Tornar o ECA presente no cotidiano escolar e na vida das crianças e adolescentes 

não significa implantar uma nova disciplina no currículo escolar, mas capacitar os pro-

fissionais da educação do Ensino Fundamental a trabalhar em salas de aula as diretrizes 

do ECA como temas transversais, transformando suas disposições legais em ferramenta 

pedagógica apta a formar crianças e adolescentes mais esclarecidos, e ao mesmo tem-

po cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres.

Nesse sentido, Costa (2010), em entrevista ao Instituto Recriando, organização in-

tegrante da Rede ANDI (Associação Nacional do Direito da Infância) Brasil, afirma:
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Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) abrem espaço e dão plenas con-
dições para que o estudo do ECA pelas crianças, como eixo integrador do con-
teúdo transversal cidadania, seja incorporado nos projetos pedagógicos de nos-
sas escolas. O mais importante é que os educadores escolares compreendam, 
aceitem e pratiquem a nossa legislação, que é a “Constituição” das crianças e 
adolescentes do Brasil.

Tal posição se viu reforçada com a aprovação, pelo Conselho Nacional de Educa-

ção, das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Reso-

lução N.º 7, de dezembro de 2010), que estabelecem, em seu artigo 16:

Os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em 
seus conteúdos, a partir das possibilidades abertas pelos seus referenciais, a 
abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que afetam a vida humana 
em escala global, regional e local, bem como na esfera individual. [...] Temas 
como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social, assim como os direitos 
das crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (Lei nº 8.069/90), [...]
§ 1º [...]
§ 2º A transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componen-
tes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspec-
tiva integrada, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Edu-
cação Básica (Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e a Resolução CNE/CEB nº 4/2010).

Em suma, têm-se reconhecido as crianças e os adolescentes como pessoas de di-

reito, de forma a serem legitimados legalmente, com a especificação de que haja uma 

prática escolar que efetive a difusão das leis que os amparam. 

CONCLUSÃO

Pelo que se viu, a aprovação do ECA se deu em meio a um contexto de mudanças 

de paradigmas atreladas a novos olhares sobre o homem. A partir das conquistas e mu-

danças ao longo da história, agora as crianças são sujeitos em desenvolvimento, e não 

mais objetos dos adultos, pelo menos legalmente. Nesse sentido, a instituição dessa 

lei constitui um importante marco no trato com crianças e adolescentes, pois impõe 

à sociedade (pais, escolas, comunidade, etc.) uma importante mudança de compor-

tamento quanto à forma de conceber, de educar e de ensinar essa faixa populacional.

Enquanto sujeitos, eles têm vontade e opiniões próprias, que devem ser ouvidas 

e levadas em consideração, sendo necessário educá-los por meio do diálogo. Isso sig-

nifica que não mais devem ser utilizados violência, negligência e maus-tratos, nem a 

dura disciplina prevista no método de ensino da Ratio Studiorium, que não visava 

educar, mas doutrinar. Esse método, elaborado no final do século XVI, expandiu-se ra-

pidamente por toda a Europa  e por regiões do Novo Mundo em fase de ocupação, ao 

passo que a escola moderna se estruturou e se tornou pública, gratuita e obrigatória.

A obrigatoriedade do 
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escolas
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O fato é que vivemos novos tempos e sob novas condições históricas, que nos dife-

renciam das de nossos pais, avôs e bisavôs, e o ECA busca legalizar isso. 

Assim, devemos entender e debater o estatuto nas escolas buscando superar velhas 

tradições repressoras, que consideravam que demasiado amor, carinho e bem viver fa-

ziam mal à educação das crianças, segundo o Padre José de Anchieta, o qual predicava 

que o amor de Deus nos ensinava que amar “é castigar e dar trabalhos nesta vida” (DEL 

PRIORE, 1996, p. 13), uma vida na qual qualquer falta/erro poderia, sem nenhum peso 

ou mal-estar, ser corrigido com surra.

Desse modo, serve-nos de exemplo a aplicação do ensino do ECA na Escola Munici-

pal Elísio Ramirez Vieira, localizada na periferia de Campo Grande. Vivenciando diaria-

mente o Programa Federal “Escola que Protege”, o resultado obtido foi a aproximação 

das famílias dos alunos e o aumento da frequência escolar. 

Segundo a orientadora educacional Maria do Socorro Oliveira Belo, 

os principais artigos do Estatuto são tratados de forma transversal em discipli-
nas como português, artes ou educação física. Os alunos das turmas do sexto 
ao nono ano fazem textos e desenho ( já publicaram até um livro de poesias 
tendo seus direitos como tema), enquanto os pais são convidados a participar 
de palestras com promotores ou conselheiros tutelares (apud BELTRÃO, 2008). 

Dessa forma, como apontam Piletti e Rossato (2011), a escola deve representar 

concretamente a busca da unidade criança-professor-sociedade, de maneira a atender 

à necessidade de desenvolvimento da criança, a qual deve se apropriar das transfor-

mações ocorridas na sociedade ao longo de sua constituição, e ao mesmo tempo ser 

a materialidade de tais transformações. Com isso, o cotidiano escolar deve ser uma 

expressão viva das diretrizes que compõem o ECA.

Assim, a necessidade de discutir e difundir o ECA nas escolas retrata a importância 

histórica e cultural da conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas 

pode, por outro lado, significar que tais direitos ainda não são vistos e tratados em sua 

plenitude, ou seja, como uma conquista e um privilégio, negando-se toda a história 

de maus-tratos e negligência de que, em outros tempos, foram vítimas as crianças e os 

adolescentes.
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Anotações
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Utilizando como mote o projeto de extensão itinerante Exposição Arqueológica 

e Iconográfica das Populações Indígenas no Paraná, desenvolvido no período de 

1995 a 2003, apresentamos, a seguir, uma discussão sobre a utilização da cultura mate-

rial de populações indígenas como fonte e recurso didático para o ensino de história.

O projeto de extensão itinerante Exposição Arqueológica e Iconográfica das 

Populações Indígenas no Paraná1 foi a maneira de divulgar, para o público escolar e 

em geral, os resultados do trabalho de pesquisa realizado por docentes do Laboratório 

de Arqueologia, Etnologia e Etno-história da UEM (LAEE)2. 

Figura 1: Cartaz da exposição realizada no Colégio Intentus – Paranavaí/Pr:
Exposição Arqueológica e Iconográfica versus o índio genérico.

1 A itinerância foi a maneira encontrada para possibilitar uma maior abrangência de público.

2 Desde 1995 o Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-História (LAEE), além de atividades de 
pesquisa, realiza ações educacionais em prol da Pré-História Brasileira e da preservação do patrimônio 
Arqueológico e da História das Populações Indígenas no Paraná. Em paralelo com as pesquisas, são 
realizados projetos de ensino e extensão junto às comunidades indígenas do Paraná e comunidades não 
indígenas da região noroeste do Paraná.

3
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O acervo da exposição, que foi sendo ampliado no decorrer do período em que 

esteve em atividade, era composto por cinco seções: 

1) Populações caçadoras-coletoras-agricultoras - viveram em solo, hoje deno-

minado paranaense, desde aproximadamente 8 mil anos a.p. (antes do presente). A 

Arqueologia as classifica em tradições: Umbu, Humaitá, Sambaquiana, Itararé e Casa 

de Pedra. Esta seção foi constituída por materiais líticos: pontas de flecha e de lança, 

machados, pilões e mão-de-pilão. 

Figura 2: Artefatos líticos e fragmentos de vasilha cerâmica - Acervo da exposição/LAEE.

2) Utensílios de cerâmica pertencentes às populações Guarani, no período apro-

ximado de 200 a 1.100 anos a.p.: materiais cerâmicos – yapepó, cambuchí, cambu-

chí-caguabã, ñaembé, ñaetá, fragmentos diversos de vasilhas.

Figura 3: Cambuchi – ( jarro) pertencente às populações guarani Vasilha  
encontrada na região noroeste do Paraná. Acervo do LAEE.
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3) Um arco e duas flechas Xetá, oriundos da região da Serra dos Dourados, pró-

ximo ao município de Umuarama, que datam da década de 50 do século XX, período 

de expansão da colonização na região Noroeste do estado3.

Figura 4: Hacuakán – último chefe dos Xetá 
Aquarela de Vladimir Kòzak – 1955 – acervo exposição/ LAEE.

4) Três coleções iconográficas, constituídas por 15 quadros, tamanho 40x60cm, 

relativos à reprodução de pinturas e de gravuras, retratadas por viajantes e cronistas 

dos séculos XVIII, XIX e XX; e 14 quadros, tamanho 25x35cm, com fotografias de po-

pulações indígenas, a partir dos anos de 1930 até o presente.

Figura 5: Reprodução pintura Cacique Libaneo dos Guarani Kayová
Aquarela de Franz Keller – 1865. Acervo da exposição.

3 Período em que os Xetá praticamente desapareceram do território em que habitavam. Para maiores 
informações ver: KOZAK, Vladimir. Os índios Hetá: peixe em lagoa seca. Boletim do Instituto Histórico 
e Geográfico Paranaense. Curitiba, vol 38, p. 11-120. 1981; SILVA, Carmen Lúcia da. Sobreviventes do 
Extermínio: uma etnografia das narrativas e lembranças da sociedade Xetá. Florianópolis, UFSC, 1998 
(Dissertação de Mestrado).
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5) Objetos do artesanato Kaingang: cestarias (balaios) de vários tamanhos, cores 

e formas; chocalhos e chapéus. 

Figura 6: Artesanato Kaingang e professores Kaingang que ministraram Curso de Artesanato Kaingang 

para os alunos do C.E. Duque de Caxias – Maringá, realizado junto com a Exposição - 2002.

Ao público visitante era oferecido um trabalho de monitoria feito pelos alunos 

estagiários – indígenas e não indígenas – do LAEE. Os alunos monitores estiveram pre-

sentes em todas as exposições. À medida que apresentavam a exposição, explicavam 

a história dessas etnias no território e respondiam aos questionamentos do público. 

Os estudantes indígenas, além de participarem da atividade de monitoria, também 

atuavam como palestrantes.

Figura 7: Exposição no C.E. Duque de Caxias, Maringá - 2002.
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Figura 8: Exposição realizada no C.E. Adolpho de Oliveira Franco- Astorga/Pr - 1998.

Enquanto esteve em atividade o projeto, além de contribuir para a formação acadê-

mica de estudantes – indígenas e não indígenas – de graduação e de pós-graduação, 

também possibilitou ao público visitante – alunos, professores e comunidade em geral 

– a oportunidade, por meio da interação com os objetos e utensílios, de conhecer, de 

aprofundar conhecimentos e de formar uma nova opinião sobre a história e a situação 

atual dos povos indígenas Kaingang, Guarani e Xetá que habitam territórios no Paraná.

A justificativa para a proposição e a realização do projeto deu-se a partir da consta-

tação de que a ideia de um índio genérico é o que foi sendo construído pela cultura 

escolar, disseminada, sobretudo, com o auxílio dos livros didáticos, que, por longo 

tempo, ignoraram o fato de que os povos indígenas atuais são os remanescentes de 

um grande contingente populacional que habitava o Brasil quando os portugueses 

chegaram, em 1500 (SILVA; GRUPIONI, 1995). 

O tratamento que é dado às populações indígenas consiste em fazer comparações, 

julgamentos dos comportamentos e das formas de ver o mundo desses povos a partir 

dos padrões culturais da sociedade a que pertencemos – brancos versus índios. Con-

siste em abordagens etnocêntricas segundo as quais o menor dos males e preconceitos 

se manifesta na rotulação dos povos diferentes como sendo seres exóticos. Apesar de 

toda caminhada da ciência histórica, ainda permanece uma longa distância entre o 

que se produz nas universidades e institutos de pesquisa e o conteúdo ensinado na 

educação básica.

 Em termos de produção e divulgação de conhecimentos específicos, ainda nos 

deparamos, nas salas de aula, com abordagens da história que omitem a contradição, o 

conflito, a diferença, a diversidade cultural e a intolerância política, ideológica, cultural 

e religiosa. 

Cultura material  
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Na abordagem sobre as populações indígenas se projeta para essas comunidades 

o sonho de um comunismo primitivo utópico, o que justifica, muitas vezes, a ideia de 

índio pelado, paramentado, vivendo em harmonia na floresta.

Nos estudos que tratam sobre questões indígenas no Brasil, a situação começou a 

mudar há cerca de 30 anos, podendo contar, hoje, com uma vasta bibliografia.

No exercício de transposição didática, os conteúdos relativos aos povos indígenas 

acabam sendo simplificados em demasia, resultando na generalização e na banalização 

dos modos de vida e de organização social, política, econômica e cosmológica. Tais 

abordagens não contribuem para que os diferentes indígenas sejam vistos como per-

tencentes a sociedades diversas e complexas. 

Ensinar conteúdos sobre populações indígenas significa atravessar o universo de 

populações das quais sabemos muito pouco. E, às vezes, o único material de que 

dispõem os professores da educação básica para lidar com esse conteúdo é o livro 

didático. É importante salientar que o livro didático constitui, ainda, num mecanismo 

formador de opinião de longo alcance, a ponto de regular, inclusive, o conhecimento 

histórico dos professores (ABUD apud SILVA, 1984).

Por essas razões é que o trabalho de extensão realizado foi um importante con-

tributo, pois demonstrou, possibilitando a interação do público com os objetos e ar-

tefatos, que é possível trabalhar o conteúdo referente à temática indígena sob uma 

perspectiva diferente, que foge à fórmula corriqueira e desgastada de uso exclusivo 

do livro didático. 

Trabalhar com objetos e artefatos da cultura material ganha sentido quando nos 

damos conta de que grande parte do território que compõe as terras do estado do 

Paraná está repleta de material lítico e cerâmico sob o solo, formando os sítios arqueo-

lógicos. No LAEE, da UEM, é comum chegarem notícias da existência de cemitérios 

de índios encontrados nas propriedades rurais. Esses cemitérios são, na verdade, 

sítios arqueológicos que acabam sendo revolvidos no trabalho de preparação do solo 

para o plantio, sendo que muitos deles já nem existem mais. Um exemplo da grande 

quantidade de sítios arqueológicos pode ser visto no livro Os Kaingang do Vale do 

rio Ivaí (MOTA; NOVAK, 2008, p. 24-35), onde os autores, utilizando informações da 

dissertação de mestrado de Oliveira (2002), mostram que na Bacia do Rio Ivaí existem 

27 sítios pré-cerâmicos e 94 cerâmicos. 

Ter levado à comunidade um trabalho dessa natureza significou possibilitar-lhe um 

conhecimento novo sobre a história das populações indígenas e sobre a formação e a 

ocupação do território paranaense, uma vez que apresentamos uma abordagem dife-

renciada e desconhecida por muitos, oriunda dos resultados das pesquisas realizadas 

pelos professores e pesquisadores do LAEE.
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A exposição procurou romper com os conhecimentos generalizantes ensinados 

nas escolas acerca das populações indígenas, que ainda se apresentam carregados de 

uma visão etnocêntrica e preconceituosa, e ilustrados com imagens desvinculadas do 

contexto histórico de tais populações. Todas as seções da exposição eram acompanha-

das por banners explicativos e legendas nas peças apresentadas, com participação de 

monitores teórica e metodologicamente preparados, que expunham sinteticamente o 

conteúdo abordado e respondiam às questões formuladas pelo público.

 
O LUGAR DA CULTURA MATERIAL NA ARQUEOLOGIA E NA HISTÓRIA

Partindo das premissas propostas por Sahlins (1994, p. 7), de que a história é or-

denada culturalmente de acordo com os esquemas de significação das coisas e de 

que a cultura é historicamente reproduzida na ação, vemos que a cultura material é 

de grande importância no estudo das sociedades. Isso se dá porque tal cultura, nos 

diferentes grupos humanos, possui uma importância fundamental no que diz respeito 

à transmissão e preservação de conhecimentos e orientação das pessoas em seu am-

biente natural e social. Porém, antes (e ao mesmo tempo), é a forma encontrada pelas 

sociedades históricas de assegurar a sua sobrevivência. Com isso, ela assume um papel 

ativo e fundamental nas relações dos homens entre si e com o meio natural, atuando 

como forma de construção e facilitação no ato de perceber e adquirir um conhecimen-

to do mundo (SHANKS; TILLEY, 1987,p. 96). 

Ao mesmo tempo, a cultura material torna-se um veículo a partir do qual os grupos 

sociais constroem sua alteridade e expressam mensagens sobre o seu modo de pensar 

e de viver, ou seja, exteriorizam materialmente ideias e conceitos que podem ser de-

codificados, ou melhor, interpretados segundo o contexto cultural em que se inserem 

(RIBEIRO, 1987, p. 15). 

Dessa forma, a cultura material delineou-se não só como um campo de estudo mas 

também como uma forma de conhecimento e entendimento da evolução das sociedades 

humanas. Embora a cultura material faça parte da História e do próprio processo evoluti-

vo das sociedades, ela se tornou, cada vez mais, um campo de domínio dos arqueólogos. 

Isso se dá, em boa parte, pelo fato de que a História a viu, durante muito tempo, como 

parte constituinte da história das técnicas, e a relegou, assim, a estudos de ordem secun-

dária. Na Arqueologia, esse campo foi explorado, sem maiores dificuldades, pela própria 

natureza de suas fontes, utilizadas pelos arqueólogos no processo de abordagem das 

sociedades do passado e no estudo das suas representações e manifestações culturais.

No que se refere à História, esse quadro só veio a sofrer mudanças quando a Es-

cola dos Annales introduziu, ainda que de maneira tímida mas significativa, a cultura 

material no campo do historiador. Mesmo que isso tenha ocorrido, o novo campo de 

estudos apareceu subordinado ao fenômeno do capitalismo, num momento em que 

Cultura material  
e ensino de História



44

METODOLOGIA 
E PRÁTICA DE 

ENSINO DE HISTÓRIA

a história econômica assumia papel principal e primordial nos estudos históricos. Se-

gundo Fernand Braudel (apud PESEZ, 1998, p. 184),

a vida majoritária é constituída pelos objetos, as ferramentas, os gestos do ho-
mem comum; só essa vida lhes diz respeito na cotidianidade; ela absorve seus 
pensamentos e seus atos. Por outro lado, ela estabelece as condições da vida 
econômica ‘o possível e o impossível’. 

Assim, o papel que lhe coube, primeiramente, foi o de campo subordinado, sem 

conceitos e implicações totalmente desenvolvidos. Se com a Escola dos Annales seu pa-

pel foi subordinado, com o Marxismo o quadro não foi muito diferenciado, levantando 

uma série de problemas teóricos. A hesitação em atribuir à cultura material sua devida 

importância se deu, principalmente, pelo materialismo histórico. De acordo com Pesez, 

atribuir à história da cultura material um estatuto independente comporta um 
risco, o de emprestar aos fatos que estuda um peso igual ao do fenômeno so-
cial: ou, o que seria ainda mais grave, admitir que possa haver fatos históricos 
que não sejam sociais e explicar os fenômenos sociais por fenômenos extra-
sociais (PESEZ, 1998, p. 186).

 Com isso, o novo campo manteve-se externo às pesquisas desenvolvidas pelos 

historiadores marxistas.

O que se pode observar no desenvolvimento do quadro da cultura material é que 

sua falta de conceituação própria e bem definida, aliada às pesquisas prioritárias das 

escolas em que foi inserida, no campo da História, designou-lhe basicamente um papel 

secundário. Por um lado, rejeitou-se seu estudo no campo da história das técnicas, 

uma vez que a evolução das técnicas não se dá exclusivamente por leis internas, mas 

também por condições externas, que no caso são provenientes da economia. Por ou-

tro, limitou e reduziu seu estudo à história das técnicas, considerando-se que o concei-

to de progresso é, por vezes, mais aceito nessa área (SIMÃO, 2002).

Além dos problemas teóricos que levanta, existe ainda a questão da natureza das 

fontes, que no caso da cultura material, como o próprio nome já diz, são materiais, 

concretos. Isso nos remete novamente à questão do conceito de cultura material, cuja 

definição é uma tarefa um tanto quanto difícil. Isso ocorre, por vezes, pelo fato de que 

quem mais utiliza essa expressão se limita a defini-la pelos termos que a designam, sem 

uma explicação mais aprofundada. Tais definições, relativamente simplistas, tornam-se 

frequentemente insuficientes, uma vez que a ideia de cultura material não pode ser 

definida simplesmente pela noção dos termos que a compõem por um valor próprio: 

a ideia tem um sentido, e esse sentido só pode ser descoberto se a cultura material se 

tornar útil. Segundo Jean-Marie Pesez, a cultura material tem uma relação evidente 
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com as injunções materiais que pesam sobre a vida do homem e às quais o homem 

opõe uma resposta que é precisamente a cultura (PESEZ, 1998, p. 180). 

Dessa forma, a cultura material encontrou sua expressão no concreto, ou seja, na 

relação direta entre o homem e os objetos, os quais, por sua vez, são caracterizadores 

e designadores de uma sociedade. Foi a partir dessa relação produzida pelo concreto 

que a Arqueologia encontrou sua base de estudos, no que se refere ao conhecimento 

na escala do passado, visto que, quando remontamos no tempo, os vestígios materiais 

são os únicos indícios que permanecem. 

A Arqueologia desvenda vestígios relacionados a outros elementos, associações 
de fatos, os mesmos que a cultura material estrutura. Além disso, através dos 
objetos é do homem que ela trata (PESEZ, 1998, p. 204). 

A cultura material insere-se numa problemática que envolve mais que a discussão de 

sua conceituação teórica e da natureza de suas fontes. Ela está inserida nas transforma-

ções da prática dos historiadores, tornadas possíveis nas últimas seis décadas por uma 

abertura à possibilidade de se considerar outras fontes. A partir dessa abertura, a cultura 

material enquanto fonte pode ser empregada para estudar as transformações ocorridas 

nas sociedades no decorrer do tempo, ou seja, os acontecimentos. Mais do que isso, ela 

se torna, por vezes, uma fonte que simboliza materialmente os eventos históricos, a par-

tir da qual eles podem ser observados e analisados. Segundo Burguière (1998, p. 131),

como o etnólogo – que utiliza a distância que percebe entre sua própria cultura 
e a de seu terreno de observação para se desembaraçar de suas próprias catego-
rias e reconstituir o sistema lógico da sociedade que estuda – o historiador pode 
explorar o caráter parcelar, não construído, dessas fontes brutas, para encontrar, 
para lá da realidade manifesta, os mecanismos e a lógica que explicam determi-
nada conjuntura – o que se chama uma época – ou determinada evolução.

O objetivo principal que a cultura material apresenta é o de introduzir novamente 

o homem na história, por meio de ideias, conceitos e práticas, manifestações e repre-

sentações materialmente exteriorizadas, revelando as relações formadoras das estrutu-

ras sociais que regem indistintamente todos os povos.

Como constataram Vidal e Silva (1995, p. 381),

o importante, nestes estudos, é ter em mente que, por detrás do isolamento 
da cultura material para fins analíticos (ou seja: do fato de tomarem-se objetos 
da cultura material como objetos de pesquisa em si mesmos), há um objetivo 
maior, que é de identificar as relações entre os domínios material e não-material 
de cada cultura e, indo mais além, perceber a criatividade e a originalidade das 
respostas culturais, específicas, a problemas e questionamentos que são gerais, 
comuns a todos os grupos sociais e a todos os povos, já que dizem respeito a 
aspectos básicos da existência humana no mundo.
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CULTURA MATERIAL: FONTE E RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA

Entendemos que o estudo da história deve trabalhar a dimensão social da temporali-

dade; não somente a sua apreensão, mas a própria construção social. Aprender história 

deve possibilitar ao aluno superar uma dimensão meramente individual do mundo, in-

serindo-se numa perspectiva coletiva e universal. Para isso é necessário que professores 

e alunos observem, trabalhem com os dados da observação, sistematizem esses dados, 

indo além da mera constatação, apreendendo as condições objetivas de vida, utilizando 

os dados teóricos de situações vividas por outros homens, em outros tempos e em ou-

tros lugares, ou seja, que problematizem a situação que está sendo estudada. 

O estudo da história deve procurar desenvolver a noção de tempo histórico e deve 

incorporar a ele relações sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas e cosmoló-

gicas de diferentes sociedades, permitindo aos alunos e professores questionarem seu 

presente, relativizando acontecimentos e valores, e compreendendo a existência de múl-

tiplas histórias. Entendemos que o estudo da História só fará sentido para os estudantes 

se encarado como um processo de investigação histórica, pois como diz Zaslavsky,

o conhecimento se constrói na ação e na interação entre os sujeitos e o objeto 
de conhecimento, o que pressupõe uma participação ativa do aluno com os 
conteúdos históricos escolares, com o professor e os colegas, em trocas cogni-
tivas e afetivas (2006, p. 7).

Não se trata de usar o estudo do passado simplesmente para compreender o pre-

sente, mas de empregar a capacidade de ampliar a experiência vivida, elaborando e 

desenvolvendo questionamentos sobre ela, de problematizá-la e de ampliar essa dis-

cussão pela incorporação de outros questionamentos, sobre outras temporalidades, o 

que nos leva a compreender o conhecimento histórico como um campo sempre em 

aberto, seja porque o processo histórico nunca cessa de agregar novos acontecimen-

tos, seja porque existe uma constante releitura do acontecimento (CIAMPI,1992).

Nas aulas de história, o professor deve ensinar seus alunos a pensar historicamen-

te. Para Siman,

pensar historicamente supõe a capacidade de identificar e explicar permanên-
cias e rupturas entre o presente/passado e futuro, a capacidade de relacionar 
os acontecimentos e seus estruturantes de longa e média duração em seus rit-
mos diferenciados de mudança; capacidade de identificar simultaneidade de 
acontecimentos no tempo cronológico; capacidade de relacionar diferentes 
dimensões da vida social em contextos sociais diferentes. Supõe identificar, 
no próprio cotidiano, nas relações sociais, nas ações políticas da atualidade, a 
continuidade de elementos do passado, reforçando o diálogo passado/presente 
(SIMAN apud CAINELLI; TUMA, 2003, p. 119).
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Nesse sentido, o uso da cultura material, com seus objetos, utensílios ou artefatos, 

além de desempenhar o papel de fonte para a investigação histórica, torna-se também 

um valioso recurso didático que passa a atuar, na formação do pensamento histórico, 

como mediador da interação passado-presente. 

Como afirmaram Vidal e Silva (1995, p. 371),

o sistema de objetos e as artes são produtos de uma história: remetem-se às tra-
dições identificadas pelo grupo como suas marcas distintivas, específicas de sua 
identidade; falam dos modos de viver e de pensar compartilhados no momento 
da confecção do produto material ou artístico ou da vivência da dramaturgia 
dos rituais, indicando uma situação no presente; em suas inovações, no esmero 
de suas produções e no uso que dela faz, indicam as relações entre o indivíduo 
e o patrimônio cultural do grupo a que pertence e apontam para canais de 
comunicação com o exterior e para projetos de futuro.

Dutra (2001, p. 6)esclarece que, além de buscar nos objetos referências de iden-

tidades de determinados grupos, é preciso apreender nesses objetos as interpenetra-

ções de diferentes culturas ou grupos. Ou seja, os objetos da cultura material podem 

revelar a transculturalidade, as múltiplas identidades formadoras de uma determi-

nada cultura, bem como suas múltiplas temporalidades.

A autora propõe que os objetos da cultura material possam ser tomados

tanto como instrumentos mediadores de memórias e significados históricos de 
grupos e suas relações culturais, quanto como ferramentas psicológicas media-
cionais que podem promover transformações fundamentais na estrutura cogni-
tiva da criança [e dos estudantes] (DUTRA, 2001, p. 6).

Assim, o professor, ao usar os objetos ou utensílios da cultura material, deve pro-

vocar situações que possibilitem questionamentos e problematização em relação ao 

conteúdo e ao material que está sendo estudado, encorajando os estudantes a investi-

gar o processo de produção de tais objetos e artefatos, o que os levará a realizar uma 

investigação sobre o modo de vida do grupo ou da sociedade que fabricou tais obje-

tos, partindo de perguntas como, por exemplo: desde quando se tem notícias desse 

grupo, onde vivia, como era sua organização social, política e cosmológica, como era 

a economia praticada pelo grupo, de que matérias-primas os objetos foram confeccio-

nados, que ferramentas foram utilizadas na fabricação do objeto, qual o tempo gasto 

na fabricação do objeto, que utilidade esse objeto tinha etc. 

Cultura material  
e ensino de História
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1) Converse na escola em que você está estagiando sobre alguma exposição de cultura ma-
terial realizada nela ou visitada pelos seus alunos. E, na sua cidade, faça um levantamento 
das exposições realizadas nos últimos anos.

Cultura material  
e ensino de História



50

METODOLOGIA 
E PRÁTICA DE 

ENSINO DE HISTÓRIA
Anotações



51

A potencialidade  
educativa dos museus  

para o ensino de História

Leandro Brunelo

Neste capítulo discutimos o ensino de História como resgate da própria histó-

ria do ensino da disciplina, e ressaltamos alternativas que podem ser empregadas 

junto aos alunos para explicar, de forma a se tornar inteligível, o “fazer histórico”. 

Nesse sentido, preocupamo-nos em mostrar como a visitação aos museus pode pro-

porcionar a construção de novas significações sobre o que se aprende em História, 

seja no Ensino Fundamental seja no Ensino Médio. Porém a exposição museológica, 

bem como os objetos que compõem o acervo da instituição, não “falam” por si só. 

Portanto, além de pensar sobre o ensino de História e sobre a relação que pode ser 

estabelecida com museus, é imprescindível que elenquemos cuidados metodológicos 

e orientações que devem envolver o planejamento de uma visita a uma instituição 

dessa natureza.

As formas de se trabalhar e de se questionar a História, do ponto de vista pedagó-

gico, também adquirem novos formatos e são repensadas ao longo do tempo. A ação 

pedagógica passa a ter novas configurações devido às mudanças sociais e políticas que 

permeiam a realidade dos novos professores e dos alunos. O objeto histórico, que é 

passível de análise, também se transforma em decorrência de novos olhares, de novas 

perguntas que surgem intrínsecas às descobertas de novos materiais de pesquisas, de 

novos debates metodológicos e de novas linguagens de ensino. 

Se a forma de se (re)pensar a História se modifica, é natural que o ensino de Histó-

ria passe por um processo de renovação, e isso se reflete dentro da escola, que é uma 

instituição que também passa por mudanças de ordem administrativa, pedagógica, 

docente, etc.

Quando falamos a respeito da renovação do ensino da disciplina, o destaque re-

cai sobre novas maneiras de se pensar o encaminhamento do processo educacional 

dentro da sala de aula, enfatizando experiências e reflexões sobre o trabalho do pro-

fessor. Atualmente esse trabalho pode ser organizado de várias formas, levando-se em 

4
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consideração as linguagens de ensino que ajudam o docente a tornar a História mais 

próxima do universo discente, sem que haja uma banalização do objeto histórico em 

si. A intenção é fazer com que a disciplina História assuma, perante os alunos, um 

compromisso de ser prazerosa e consequente (PINSKY; PINSKY, 2003).

Por isso, os usos de filmes, de músicas, de histórias em quadrinhos, de jornais, 

entre tantas outras possibilidades de ensino, são bem-vindos. A opção pela visitação 

ao museu também é interessante se pensarmos que essa atividade pode proporcionar, 

pela interação com os objetos expostos, a partir de uma sistematização metodológica 

do plano de ação, novos referenciais, que servirão para desvendar a realidade sociopo-

lítica, econômica e cultural intrínseca ao cotidiano dos alunos.

HISTÓRIA DO ENSINO DE HISTÓRIA

A História surgiu como disciplina escolar durante as lutas burguesas que se desen-

rolaram na França durante o século XVIII. Naquele contexto, a educação deveria ser 

leiga, obrigatória, gratuita e universal. No Brasil, especificamente no início do século 

XIX, sobretudo após a Independência, forjou-se uma política educacional vinculada 

aos princípios liberais e democráticos, ou seja, a instrução deveria alcançar as camadas 

populares (HAIDAR; TANURI, 2004). Com a criação do Colégio D. Pedro II em 1937, 

houve a inserção da disciplina História em seu primeiro regulamento.

Como lembrou Maura Maria Morita Vasconcellos (1999), gradativamente a discipli-

na foi introduzida nos currículos, mas a forma de se trabalhar a História era assentada 

em uma concepção positivista. A História do Brasil que era ensinada se baseava na 

descrição dos feitos dos grandes personagens da vida pública, que deveriam servir 

como exemplo de moral para os educandos. A vida dos santos também era descrita 

aos alunos. Era a história biográfica. Não havia espaço para as realizações e os atos dos 

pequenos personagens da História.

Segundo Circe Maria Fernandes Bittencourt (2004), o resultado desse encaminha-

mento foi a criação de uma imagem da História (construída ao longo do tempo) como 

uma disciplina chata, repetitiva, pois havia a necessidade de decorar o que os grandes 

homens haviam feito e ter suas atitudes como exemplo. Esse era o modelo pedagógico 

empregado nas escolas. 

A História, de acordo com o Positivismo, era vista como evolutiva, sem que hou-

vesse rupturas e permanências, aliada a um progresso inequivocamente crescente, 

que se processava em uma espécie de sequência cronológica, episódica e factual. Era 

apenas o estudo do fato histórico em si, do tempo breve que estaria circunscrito pelo 

acontecimento, que, como destacou Fernand Braudel (1986), era dissimulado e fingia 

ser grandioso, mas, na realidade, desaparecia rapidamente aos olhos do espectador. 
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Essa concepção de História, a despeito das várias correntes pedagógicas que foram 

pensadas e que, de certa forma, exerceram certo grau de influência no Brasil, proces-

sou-se por muitos anos dentro das salas de aula, onde a História ensinada não passava 

de uma

[...] evolução linear, partindo-se de um estágio atrasado até a fase mais avança-
da do progresso tecnológico. São enfatizados ‘quadripartismo’ (história antiga, 
medieval, moderna e contemporânea) e o papel do Ocidente, principalmente, 
da Europa Ocidental na história mundial. A periodização empregada é política: 
fim do Império Romano, Proclamação da República, etc. Os fatos políticos de-
terminam e constituem toda a trama histórica e a tarefa do professor é transmi-
ti-la (VASCONCELLOS, 1999, p. 102-103).

Durante o regime militar brasileiro (1964-1985) foi forjada uma nova Lei de Diretri-

zes e Bases, a LDB no 5692/71. Com essa lei, promulgada em agosto de 1971, o gover-

no do general-presidente Emílio Garrastazu Médici tornava obrigatória a escolaridade 

dos 7 aos 14 anos, que deveria ocorrer entre a 1a e a 8a séries. O 2o grau, por sua vez, 

deveria preparar os alunos para a habilitação profissional. Havia, então, a preocupação 

com uma formação mais específica do aluno, a de gerar mão de obra, em detrimento 

de uma educação mais ampla e geral. Compulsoriamente, a formação humanística 

foi preterida em relação à formação profissionalizante (FONSECA, 1993). Pela LDB 

5692/71 houve a adoção, no antigo 1o grau, da disciplina Estudos Sociais, que juntava 

as disciplinas de História e de Geografia e criava as disciplinas de Organização Social e 

Política Brasileira (OSPB) e Educação Moral e Cívica.

De acordo com Selva Guimarães Fonseca (1993), na década de 1980, mais pre-

cisamente em 1982, o Ministério da Educação (MEC) sancionou a Lei no 7.044, que 

alterava parte da LDB 5.692/71,determinando que o 2o grau poderia ensejar o ensi-

no profissional, de acordo com os critérios da escola. Não havia mais a questão da 

obrigatoriedade.

Os anos de 1980 também presenciaram discussões e propostas relacionadas ao en-

sino de História. Juntamente com uma renovação vislumbrada no âmbito pedagógico,

[...] a produção historiográfica também se renovou na busca por novas aborda-
gens, novos rumos, novos problemas. Temas até então excluídos tornaram-se 
objetos de pesquisa histórica, e o próprio ensino de História e a metodologia 
da pesquisa histórica, influenciada pela objetividade positivista, foram questio-
nados. A escola foi debatida, formando um grande movimento de renovação 
(VASCONCELLOS, 1999, p. 103).

As mudanças pensadas se refletiram nos currículos escolares e proporcionaram 

um repensar interessante a respeito do ensino de História. Como novas propostas 
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inerentes à disciplina podemos destacar o trabalho em conjunto dos fatores econômi-

cos, sociais e políticos, todos em um mesmo patamar de análise, sem preterir um em 

relação ao outro. Além disso, foi incluído o emprego do conceito de longa duração 

do tempo histórico, defendido por Marc Bloch, LucienFebvre e Fernand Braudel, re-

presentantes da primeira e da segunda geração dos Annales respectivamente, pois a 

potencialidade de explicação que a longa duração pode oferecer é muito mais signifi-

cativa do que o estudo sobre os acidentes conjunturais.

Dentro desse espectro de propostas e de renovações, a História como constru-

ção do homem também se abriu às demais áreas do conhecimento, incorporou novas 

metodologias e novos objetos de estudo. A aquisição dessas novas ideias, por sua 

vez, refletiu-se no modo de conduzir o ensino de História, o que suscitou o empre-

go de novas linguagens e de novas problemáticas durante o processo de ensino e 

aprendizagem.

Segundo Bittencourt, ensinar História aos estudantes hoje em dia não é uma tarefa 

fácil, pois eles estão cada vez mais irrequietos e mergulhados em um mundo repleto 

de informações esparsas e sem sistematização. Diante de uma realidade como essa, 

como o professor pode pensar o exercício da sua profissão? Como pode ele agre-

gar novos métodos e novas linguagens ao seu trabalho docente? Não pretendemos 

responder a essas indagações de forma definitiva; afinal, a docência é um constante 

refazer, praticamente diário, e dar roteiros limitados e acabados a ela seria limitar o 

potencial de criatividade e de ressignificação do trabalho do professor.

Para Eric Hobsbawm (1995, p. 13), “os jovens de hoje crescem numa espécie de 

presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época 

em que vivem”. Nesse sentido, cabe ao professor ensinar a História, a despeito de 

todas as adversidades existentes, de maneira que o aluno se perceba como sujeito do 

processo histórico, que é dinâmico e dialético. 

O ensino da História precisa estabelecer uma relação com a vida do homem em 

sociedade, pois dessa maneira os interesses dos alunos e seus olhares se voltarão com 

mais facilidade para a disciplina, estimulando a curiosidade, os questionamentos, e fa-

zendo da História uma disciplina que tenha sentido para suas vidas e que os ajudem a 

compreender o presente que os cerca. Afinal, muitas vezes o desinteresse manifestado 

em sala de aula se deve ao fato de os alunos não conseguirem identificar algum sentido 

no que se aprende. “Por que estudar História?” “Ela só trata de coisa velha, antiga!” São 

essas perguntas e observações que os alunos costumam fazer. Portanto, precisamos 

levar para a sala de aula um ensino ativo, que possibilite ao aluno a construção de um 

conhecimento/saber histórico que faça sentido para sua vida e para a sociedade na 

qual ele se insere.
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LINGUAGEM DE ENSINO: MUSEU E METODOLOGIA DE TRABALHO

Existem vários referenciais bibliográficos que discutem novas formas de se ensi-

nar História. Procurando romper com o estilo tradicional, largamente empregado nas 

escolas, a partir dos anos 1980 pulularam discussões e propostas pedagógicas e his-

toriográficas que visavam renovar o trabalho com a disciplina pelo emprego de novos 

problemas, de novas metodologias e de novas abordagens. 

O professor de História, hoje, possui vários recursos que podem auxiliá-lo em sua 

atividade diária. As linguagens de ensino, como são chamadas, podem enriquecer e 

complementar as discussões realizadas na disciplina de forma interessante. O mais 

usual é o emprego do livro didático, que pode ser repensado, por exemplo, por meio 

do desenvolvimento de um trabalho que priorize ressaltar as relações existentes entre 

o próprio texto do livro e as imagens presentes nele. 

A música, o cinema e a televisão também são linguagens que podem contribuir para 

o enriquecimento da disciplina História, justamente por promoverem redefinições dos 

conteúdos e dos métodos de ensino. 

Especificamente, falaremos aqui sobre os museus e as relações que podem ser for-

jadas, do ponto de vista pedagógico, com a escola e com a disciplina História.

Primeiramente, o que precisamos destacar é a mudança ou a nova forma de perce-

bermos o que é documento histórico. Afinal, utilizar o museu e suas exposições como 

recursos de ensino significa que os documentos não precisam ser necessariamente 

escritos, mas podem dizer respeito às várias marcas e registros deixados pela humani-

dade ao longo da sua trajetória.

Objetos de museus que compõem a cultura material são portadores de infor-
mações sobre costumes, técnicas, condições econômicas, ritos e crenças de 
nossos antepassados. Essas informações ou mensagens são obtidas mediante 
uma ‘leitura’ dos objetos, transformando-os em ‘documentos’ (BITTENCOURT, 
2004, p. 353).

Mas, para que os objetos expostos tenham algum sentido para os visitantes, é pre-

ciso que a instituição museológica se preocupe em organizar sua exposição de tal 

maneira que haja o estabelecimento de um diálogo com o espectador, com o uso de 

uma linguagem de fácil compreensão.

O potencial educativo se faz a partir dessa preocupação da instituição, pois o que 

está à mostra deve possuir um sentido que possibilite a transmissão de mensagens e 

de discursos de fácil assimilação a respeito da produção de uma determinada área do 

conhecimento, como por exemplo: Etnologia, Arqueologia, etc.

Em relação ao público escolar, o qual nos interessa particularmente, o aluno, por 

intermédio da linguagem criada e pensada pelo museu deve perceber que os objetos 
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que fazem parte daquela coleção que está sendo observada integraram, em outras 

épocas, uma determinada organização social, que foi permeada por rituais, por vivên-

cias cotidianas e por expressões artísticas, sociais, políticas e econômicas. Os objetos 

de museu também podem gerar, dependendo da maneira como estiverem à mostra, 

comparações entre si, o que suscita a percepção de semelhanças e de diferenças entre 

traços culturais e materiais de sociedades distintas.

Segundo Bittencourt (2004), existem algumas etapas relacionadas à observação das 

peças em exposição num museu.

O princípio básico do método de investigação de objetos reside na observa-
ção livre e na observação dirigida. Com a observação pretende-se que o aluno 
aprenda a ‘ver’, seja capaz de parar diante de um objeto, fixar e concentrar o 
olhar sobre ele. A etapa inicial corresponde a uma análise interna: o que é o 
objeto? De que é feito (tipo de material)? Como foi feito (técnica artesanal ou 
fabril)? Possui elementos decorativos? Para que serve? Por quem e como era 
utilizado (levantamento de hipóteses)? 
Da observação do objeto isolado passa-se à comparação dos objetos. Nessa 
etapa realiza-se um processo de seleção de peças semelhantes ou diferentes, 
de ordenação, tentando identificar o objeto em relação aos outros, a fim de 
chegar ao que os especialistas denominam de tipologia (BITTENCOURT, 2004, 
p. 358-359).

O desenrolar dessas etapas é fundamental para que o aluno consiga elaborar uma 

síntese de tudo o que foi vivenciado em sua visita ao museu. Essa é a última etapa 

do trabalho, e por meio dela os materiais observados e analisados serão situados no 

tempo e no espaço, bem como o contexto cultural no qual eles foram produzidos será 

identificado e compreendido. 

Entretanto, para que essas etapas intrínsecas ao trabalho com a instituição museo-

lógica obtenham bons resultados, cuidados metodológicos devem ser tomados previa-

mente, sobretudo por parte do professor de História. O planejamento de uma visita 

começa na sala de aula. Perguntas simples, mas facilmente esquecidas de serem feitas 

aos alunos são: O que é um museu? Para que serve um museu? Por que visitar um mu-

seu? Antes que a turma escolar seja organizada para realizar o passeio/visita, é preciso 

destacar o papel de constituição e de preservação da memória social que o museu 

realiza, e a seleção de objetos para mostrar ao público. “As explicações iniciam-se pela 

trajetória do objeto, do lugar onde foi encontrado ou adquirido até como chegou ao 

museu, tornando-se, então, ‘peça de museu’” (BITTENCOURT, 2004, p. 357).

Adriana Mortara Almeida e Camilo de Mello Vasconcellos (2002) realizaram um 

estudo de caso sobre as possibilidades pedagógicas de visitas a um museu, especifica-

mente às instituições: Museu de Arqueologia e Etnologia e Museu Paulista, ambos per-

tencentes à Universidade de São Paulo (USP), e aproveitaram para elencar sugestões 
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de trabalho ao professor de História que deseja empregar essa linguagem de ensino 

em sua atividade.

Para esses autores, do ponto de vista metodológico o professor precisa, de antemão,

definir os objetos de visita; selecionar o museu mais apropriado para o tema a 
ser trabalhado, ou uma das exposições apresentadas, ou parte de uma exposi-
ção, ou ainda um conjunto de museus; visitar a instituição antecipadamente até 
alcançar uma familiaridade com o espaço a ser trabalhado; verificar as ativida-
des educativas oferecidas pelo museu e se elas se adequam aos objetivos pro-
postos e, neste caso, adaptá-las aos próprios interesses; preparar os alunos para 
a visita através de exercícios de observação, estudo de conteúdos e conceitos; 
coordenar a visita de acordo com os objetivos propostos ou participar de visita 
monitorada, coordenada por educadores do museu; elaborar formas de dar 
continuidade à visita quando voltar à sala de aula; avaliar o processo educativo 
que envolveu a atividade, a fim de aperfeiçoar o planejamento de novas visitas, 
em seus objetivos e escolhas (ALMEIDA; VASCONCELLOS, 2002, p. 114).

Esses pontos explicitados pelos autores são muito importantes quando pensamos 

em utilizar o espaço do museu para levar adiante alguma atividade pedagógica. Como 

recurso didático, o bom uso do museu e o trabalho adequado desempenhado pelo 

professor antes, durante e depois da visita possibilitam que o aluno desenvolva o seu 

potencial de percepção, de questionamento e de crítica em relação à exposição, que 

tem, sobretudo, a finalidade de permitir a concretização de resultados oriundos da 

produção do conhecimento de uma determinada área do saber.

Além disso, a visita em si não encerra a atividade entre o ensino de História e o mu-

seu, pois além da preparação que deve ser pensada e colocada em prática antes de ir à 

instituição, o retorno à sala de aula também faz parte do trabalho desenvolvido. Assim 

como a observação é relevante e fundamental para o processo de ensino e aprendiza-

gem, bem como a investigação e o diálogo criado com os objetos expostos, a escrita e a 

sistematização das informações obtidas no trabalho in loco também são indissociáveis do 

processo como um todo (BITTENCOURT, 2004, p. 360). É o momento de organizar as 

ideias, de redigir textos ou, até mesmo, de fazer desenhos que procurem ilustrar os ma-

teriais vistos pelos discentes, explicando-os e contextualizando-os no tempo e no espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou algumas reflexões sobre o ensino de História, principal-

mente as novas formas de encará-lo e de colocá-lo em prática dentro do espaço es-

colar. Desde a década de 1980, o currículo da disciplina História foi permeado por 

novas propostas de ensino que procuram contribuir com a formação consciente do 

educando, despertando nele o seu senso crítico e a percepção de que ele também é 

um agente transformador da História.

A potencialidade  
educativa dos museus  
para o ensino de História
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Porém, essas mudanças só fazem sentido e só obtêm êxito se existir um compro-

misso claro e efetivo do professor em romper com o ensino inerte da disciplina. Por 

isso, a adoção de novas ideias e de novos encaminhamentos de trabalho docente po-

dem desenvolver, junto ao jovem de hoje, uma necessidade maior de criar vínculos 

fortes com o passado público do período socioeconômico, político e cultural do qual 

ele é integrante.

Como apresentamos, uma das alternativas para levar adiante o ensino de História 

consiste em desenvolver ações educativas que se voltem para o espaço museológico. 

As exposições de longa duração ou permanentes que uma instituição abriga ou exposi-

ções temporárias podem surtir resultados pedagógicos e de produção do saber muito 

enriquecedores. As preocupações metodológicas não devem estar dissociadas desse 

trabalho educativo, pois elas nortearão os objetivos que o professor deseja atingir. E 

dentre esses objetivos, um deles é fazer com que os educandos não contemplem, ape-

nas, os materiais ou vestígios conservados de uma sociedade específica, mas que cons-

truam de maneira crítica o seu olhar sobre esses objetos de museu e que consigam 

perceber que a preservação da memória é o substrato primordial para a compreensão 

da trajetória do homem (assinalada por permanências e rupturas, semelhanças e diver-

gências), no tempo e no espaço.

Referências

ALMEIDA, Adriana M. Almeida; VASCONCELLOS, Camilo de M. Por que visitar 

museus. In: BITTENCOURT, Circe M. Fernandes. (Org.). O saber histórico na sala 

de aula. São Paulo: Contexto, 2002. p. 104-116.

BITTENCOURT, Circe M. Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 

São Paulo: Cortez, 2004.

BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Lisboa: Presença, 1986.

FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da história ensinada. São Paulo: Papirus, 

1993.

HAIDAR, Maria de Lourdes; TANURI, Leonor Maria. A evolução da Educação básica 

no Brasil: política e organização. In: MENESES, João G. de C. et al. Educação básica: 

políticas, legislação e gestão. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 36-68.



59

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Tradução de 

Marcos Santarrita. São Paulo: Cia. das Letras, 1995.

PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla B. Por uma história prazerosa e consequente. In: 

KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 

São Paulo: Contexto, 2003. p. 17-36.

VASCONCELLOS, Maura M. Morita. Ensino de História: prática e concepção no 

ensino médio. In: BERBEL, Neusi A. Navas. Metodologia da problematização: 

fundamentos e aplicações. Londrina: UEL, 1999. p. 101-150. 

Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

1) Com ajuda do tutor presencial e dos outros alunos, apresente um levantamento de mu-
seus, centros culturais, centros de memória ou outras organizações, em sua cidade ou na 
região, que possuam coleções e que possam ser visitados. 

A potencialidade  
educativa dos museus  
para o ensino de História

Anotações



60

METODOLOGIA 
E PRÁTICA DE 

ENSINO DE HISTÓRIA
Anotações



61

Escola,  
memória e ensino

Ailton José Morelli

O trabalho com memória escolar ou com o do sistema de educação formal abre 

um amplo campo de trabalho para as práticas do ensino de história, principalmente 

colocando os alunos em contato com acervos orais existentes, com a produção de 

entrevistas com diferentes sujeitos, participando os próprios alunos como entrevista-

dores e como entrevistados. Dessa forma poderá ocorrer a interação dos alunos com a 

história pessoal, e a relação dessa com a historiografia e com a própria noção de pro-

dução historiográfica. Para exemplificar essa proposta serão apresentados e analisados 

trechos de entrevistas que enfocam memória de adultos sobre seu tempo escolar1, 

para discutir a formação do ensino escolar em Maringá.

Os discursos e as iniciativas de apoio ao ensino público são presentes no Brasil des-

de o início do século passado. A distância, contudo, entre os discursos e a prática foi 

evidente para a população que dependia do ensino público. A ampliação das escolas 

rurais, por exemplo, era uma prática diretamente ligada a iniciativas dos moradores de 

fazendas, com ou sem apoio dos proprietários da terra. Nas cidades, após a década de 

1950 o sistema de ensino público ampliou sua ação, e no caso de Maringá é relevante 

a ação estadual na instalação de escolas.

A preocupação em criar condições de ensino para os filhos dos primeiros mora-

dores de Maringá, contada em memórias e em outros documentos, é evidenciada nos 

primeiros tempos de formação do patrimônio de origem, em 1942. A organização dos 

recursos, do local e a contratação da primeira professora tornaram-se exemplos da 

ação maringaense para a solução de seus problemas, uma vez que cada um procurava 

ajudar com alguma parte até se atingir a meta prevista. Após iniciar a discussão sobre 

a necessidade da escolarização, a estrutura foi construída e inaugurou-se a primeira 

escola da cidade, denominada de Casa Escolar do Maringá Velho.

1 Este capítulo é parte da tese de doutorado Memórias de infância em Maringá: transformações ur-
banas e permanências rurais (1970-1990) (MORELLI, 2010). Para a realização da pesquisa foram entre-
vistadas pessoas que moraram em Maringá no período analisado, nascidas entre 1960 e 1980. Seguiu-se 
uma distribuição geográfica de suas moradias, estratégia que permitiu uma visão mais ampla da cidade, 
inclusive da periferia.

5
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Rodrigues (2004, p. 57-58) relata o processo de ampliação da escola para atender à 

demanda rápida e crescente pelos serviços da primeira professora, Dirce de Aguiar Maia. 

Em menos de um ano, mais três professoras se juntaram, resultando assim em duas salas 

de aulas e quatro professoras. No ano seguinte foi construída uma nova escola:

[...] no segundo semestre de 1947, foram transferidos para as novas instala-
ções. Dada à arquitetura do prédio, salas não mais multisseriadas a população 
local passou a chamá-lo de Grupo Escolar Maringá Velho (RODRIGUES, 2004, 
p. 57-58).

Nas décadas seguintes, o poder público municipal da então cidade de Maringá ini-

ciou a rede escolar, porém a manteve quase que exclusivamente na zona rural. Na área 

urbana foram instaladas escolas estaduais e particulares (quadro 1).

Quadro 1 - Rede escolar primária em Maringá, 1967.

Grupo 
Escolar

Escola 
Isolada

Casa 
Escolar

Total de 
Alunos

Percenta-
gens

Estadual Z.U. 16 - - 13.567 71,3

Municipal Z. R. - 36 - 2.814 14,8

Particular 
Z.U.

Convênio 1 - - 183 1,0

Sem 
Convênio 11 - - 2.400 12,9

Fonte: Maringá, 1967, p. 138. [Z.U. zona urbana, Z.R. zona rural].

No âmbito da educação municipal, ainda que fosse apontada como preocupação 

desde o momento da criação da cidade, ou mesmo antes, era destinada pouca atenção 

ao funcionamento da própria rede. Os problemas com os salários dos docentes, clara-

mente expostos nos depoimentos dos primeiros professores (MORI, 1998), era recor-

rente, pelo próprio descaso do poder público, ocorrência referida na gestão do pre-

feito Américo Dias Ferraz (gestão 1956-1960), ou sob o pretexto de falta de recursos.

A situação das escolas rurais, como afirmam Amaro e Rodrigues, ainda se apresen-

tava bastante crítica:

O modelo implantado foi o mesmo que vigorava para a educação rural no Brasil 
de uma forma geral. Eram escolas construídas com madeira, sem iluminação 
elétrica, com instalações sanitárias externas, com uma ou duas salas de aula, 
cozinha anexa, classes multisseriadas e inexistência de uma equipe técnico-ad-
ministrativa na escola. Ministrava-se apenas o ensino primário (AMARO; RODRI-
GUES, 1999, p. 374).
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Uma depoente, antes de vir para Maringá, estudou em uma escola rural com os 

irmãos, e descreve assim a experiência:

Joana:...e lá a escola era uma escola em determinado sítio, distante, que as 
crianças ou iam a pé, ou a cavalo ou da maneira que pudessem, mas era uma 
escola que tinha, que pra época até talvez fosse boa, mas era de primeira até a 
quarta série, e todos estudavam juntos, na mesma sala, porque a professora era 
uma só pra todo mundo, iii isso eu me lembro de meu pai te falado várias vezes, 
até fala que ia incentivar a gente a estuda,

O descompasso entre a concentração de escolas na zona rural e a progressiva con-

centração demográfica na zona urbana persistiu até meados da década de 1980 (AMA-

RO; RODRIGUES, 1999; MARCHI, 1988).

O ensino na área urbana, como indicado anteriormente, era atendido por escolas 

estaduais e particulares, algumas de orientação religiosa conforme aponta Pasquini:

A diocese de Maringá foi criada em 1º de fevereiro de 1956, e a posse do 
primeiro bispo diocesano se deu em 24 de março de 1957. Desde então, D. 
Jaime Luiz Coelho atuou junto à sociedade maringaense, em específico, na 
década de 1950, e foi responsável pela manutenção e instalação dos principais 
colégios privados de denominação religiosa católica. O Colégio Santa Cruz foi 
o primeiro que se fez presente em Maringá, a partir do ano de 1952; o Colégio 
Santo Inácio foi fundado em 1957 e o Colégio Marista de Maringá instalado 
em 1958, a pedido do próprio bispo, ex-aluno do Colégio Marista de Franca, 
estado de São Paulo (PASQUINI, 2009, p. 16).

A existência dessas escolas não era garantia de uma formação continuada até o en-

sino médio ou superior. As dificuldades de acesso ao ensino após as primeiras quatro 

séries e as condições de vida dos alunos de baixa renda são parte desse problema. A 

avaliação apresentada no Plano Diretor de Desenvolvimento (PDD) descreve:

Assim, logo no início são “peneirados” todos aqueles que não estão aptos a 
enfrentar essa corrida, porque os programas não correspondem às suas neces-
sidades, porque não têm saúde, porque a situação social e econômica de sua fa-
mília não é correspondente ao padrão para o qual a escola está preparada. [...]
Na rápida análise referente ao problema da seletividade, verificamos que ele 
se evidencia pela evasão escolar (somente uma pequena parcela dos que in-
gressam no 1º ano logram chegar até o 4º ou 5º ano), pela deserção ou eva-
são imediata (do contingente matriculado no mês de fevereiro, somente uma 
parcela permanecerá até o mês de novembro, época dos exames finais) e pelo 
índice de reprovações. 
Esta grande parcela da população escolar (os reprovados e os desertores) irá 
novamente requisitar matrícula na mesma série do ano letivo seguinte, caso 
não abandone definitivamente a escola (MARINGÁ, 1967, p. 150).

A análise mostra também os equívocos ao considerar o crescimento das matrículas 

como aumento real de ingresso e permanência no sistema de ensino. Uma vez que, 

Escola, memória e ensino
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no final do ano, muitos já não se encontravam na escola, os números iniciais são bem 

pouco significativos e sequer oferecem garantia de que o aluno matriculado chegou a 

comparecer às aulas. Novamente, a relação entre a disponibilidade de serviços e a me-

lhoria da qualidade de vida é colocada em xeque, pela falta de efetivo enfrentamento 

dos problemas que envolviam a população.

O depoimento abaixo, antes de se deter em questões mais específicas relativas ao 

ensino aponta um conjunto de fatores que permitiram, de forma inquestionável, que o 

depoente se aproximasse de lembranças típicas de adultos que frequentaram a escola 

quando crianças:

Joana: e se você for considera assim, os anos de primeira a oitava série que 
hoje seria ensino fundamental, seria a mesma coisa, a escola era perto de casa, 
nós já conhecíamos algumas professoras assim de vista do bairro, sabia que 
aquela pessoa era professora da escola, eee... eu me lembro inclusive da minha 
primeira professora porque ela era mesmo moradora do bairro, então já conhe-
cíamos ela, era uma senhora muito boazinha e a escola era grande, eu achava 
que era um monte de alunos não sei se era realmente, mas achava gigantesca, 
porque a escola era muito grande era a quadra toda construída pra escola, e 
eu achava maravilhoso porque tinha um parquinho magnífico, coisa que pra 
mim era uma coisa diferente, imagina balanço, escurrega e gangorra né tudo 
pintadinho, tudo bunitinho pra aquilo era novidade, então foi um espetáculo, 
tinha uma horta, que as crianças também trabalhavam com a horta e tinha uma 
casa em separado que era do caseiro da escola, que cuidava da escola, merenda 
todos os dias, ótima! Eu deixava de comer em casa pra come na escola, era mui-
to boa mesmo, as merendeiras eram muito caprichosas e faziam, tinha dia que 
era comida mesmo, tinha dia que era macarronada, três hora da tarde era ma-
carronada, no outro dia era polenta com carne, pão com leite, sagu, éé... arroz 
doce tá, então era muito bom, era muito gostoso, a professora, eu nunca tive 
dificuldade ééé... de aprendizagem nenhuma, de relacionamento com o profes-
sor também nenhum, então assim, lembranças, só tenho lembranças boas desse 
período, não tive dificuldade porque já fui sabendo alguma coisa, também meu 
pai já tinha ensinado alguma coisa em casa e fiz um prezinho que não sei se 
era obrigatório naquela época, também nem sei se é obrigatório hoje, mas há 
tanto tempo atrás acho que era mais um luxo do que obrigatoriedade, mas fui 
sabendo alguma coisa, lembro da primeira professora, lembro da segunda, fiz 
até a oitava ali, com todos aqueles amigos dali mesmo, não vinha gente de fora 
assim pra estudá ali, eram todos que se conheciam, ou se conheceram ali, mas 
mais longe, mais perto, mas eram do bairro mesmo iiii nós tínhamos as aulas 
normais, tinha avaliação através de prova, prova... exatamente de primeira a 
quarta eu não me lembro muito bem, mas me lembro que tinha prova, que 
tinha trabalho ééé coisa pra fazê em casa, isso teve todos os anos.

Vários pontos chamam a atenção no decorrer desse depoimento. O principal é 

o encantamento com a escola, que ganha cores, ganha contornos mágicos, possui 

medidas gigantescas e, ainda, era um lugar “maravilhoso porque tinha um parquinho 

magnífico”. Não faltam adjetivos nessas poucas linhas em que Joana descreve seus 

oito anos de estudos. Outro ponto significativo é a confirmação, em suas palavras, da 

participação do pai nesse processo. A mudança visou dar condições de estudo, e os 
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pais participaram, juntamente com as irmãs mais velhas, de sua primeira formação, 

das primeiras letras. Outros detalhes, como o fato de a escola ficar perto de casa e a 

circunstância de as professoras e os amiguinhos serem vizinhos, mais próximos ou 

não, reconhecidos como do bairro, dão cor e magia ao depoimento. É difícil não se 

envolver e não visualizar a criança nesse espaço que sente como seu, onde se vê como 

pessoa, onde cresce percebendo-se na infância e na passagem para a adolescência. Al-

gumas falas aproximaram-se desse encantamento, embora outras tenham ficado muito 

distantes dele. 

A localização das escolas é uma questão que envolve debates e planejamentos go-

vernamentais até os dias de hoje. A distribuição dos prédios, as tentativas de “racionali-

zação” das matrículas, as reformulações do número de alunos por sala visando atender 

a mais crianças, sem gastos com construção e salários de mais professores - esses são 

problemas frequentes de um país em que educação é prioridade apenas nos papéis e 

nos discursos. 

O problema da distância e as dificuldades dos alunos para chegar às escolas foram 

apontados no PDD (1967) e enfrentados por muitas crianças em Maringá. Ressaltamos 

entre as dificuldades dois pontos críticos: o primeiro refere-se aos alunos morado-

res nas zonas periféricas e que precisavam superar trajetos sem urbanização mínima; 

quando havia vias públicas, em geral não possuíam pavimentação asfáltica ou, em mui-

tos casos, nem mesmo cascalhamento. O segundo refere-se aos alunos que precisavam 

passar por toda a área central para chegar à escola, enfrentando o trânsito dos veícu-

los, principalmente caminhões, ou a travessia da linha do trem.

As crianças moradoras na zona urbana, nas regiões mais próximas dos limites da 

cidade com a zona rural, e aquelas que moravam em sítios ou chácaras demonstravam 

grande dificuldade. É importante deixar claro que antes de ir para a escola essas crian-

ças precisavam sair do sítio e percorrer um trajeto consideravelmente extenso. Nos 

dois casos dos depoentes moradores em sítios, além da distância, a dificuldade para 

chegar à escola aumentava pela necessidade de atravessar pastos, matas, passar por 

animais, entre outras complicações.

No primeiro relato, ir para a escola significava um sofrimento diário, não pela es-

cola propriamente, na qual a depoente foi impedida de continuar, contra sua vontade, 

mas pelo trajeto:

Mara: Olha a escola que eu ia, era uns 4...5 quilômetros pra baixo da onde a 
gente morava, no Mandacaru mesmo, só que eu não me lembro o nome do 
rio que tem lá, num me lembro, mas tinha uma escola de madeira né, aquela 
bem alta do chão também de porão, e a gente ia na escola, passava, atravessava 
todos aqueles pastos, tinha vaca braba, tinha cachorro brabo, então era uma 
coisa que a gente ia, já ia com medo, ia chorando e tinha que i né, é de manhã 
cedo, sereno, orvalho, foi muito sofrido, o pouco tempo que eu fui na escola 
aqui em Maringá...

Escola, memória e ensino



66

METODOLOGIA 
E PRÁTICA DE 

ENSINO DE HISTÓRIA

No relato seguinte, o sofrimento é mais atenuado na fala, mas o esforço para che-

gar à escola é claro. O grau de detalhes desse trajeto mostra o quanto foi marcante 

para o depoente. Em alguns momentos, percebe-se a possibilidade de uma pequena 

diversão, mas não se trata de um passeio. Era preciso chegar na escola, com horário 

estabelecido e com condições minimamente apresentáveis. Ao final do período voltava 

percorrendo, como afirma, mais de uma hora de “mato e poeira”.

Nádia: meu pai foi procurá, foi procurá éé um pôco mais de comodidade pra 
família dele, porque o quê que acontecia quando a gente morava no sitio, nós, 
tínhamos que andá muito, muitos quilômetros pra chegá na escola a pé, então 
o carreador2 era longo era íngreme éé a gente andava em torno dii uma hora, 
uma hora e pôquinho pra chegá na escola, então isso na ida e na volta, sozinhos 
né, então no primeiro, quando eu entrei no primeiro ano que foi no ano de 
1978 eu tinha, ia fazê 8 anos, não tinha ninguém pra i na escola comigo, aí meus 
pais me mandaram pra casa dos meus avós que moravam em Borrazópolis, 
eu fiquei morando um ano com meus avós, pra podê í na escola, nu segundo 
ano eu voltei pra casa dos meus pais, porque aí já tinha meu irmão que iria, 
começaria a fazê a primeira série, só que aí nesse meio tempo já mudou o meu 
tio que é irmão do meu pai, que tinha também vários filhos como o meu pai, 
um pôquinho mais velhos inclusive, que aí íamos todos juntos pra escola, a 
gente estudava no José de Anchieta que é pra baixo da ABB bem pra baixo da 
ABB, vindo em direção à zona 4, fica na zona 4, se eu não me engano, José de 
Anchieta, então aí íamos eu e meu irmão e as minhas primas... então a gente ia 
nu carreador, depois a gente passava por ummm, por ummm trilho, por uma 
trilha, melhor dizendo, que era parte mato e parte uma chácara, ele era ao lado 
de uma chácara que tinha muro é e a gente passava bem ao lado e du lado, du 
lado então esquerdo era chácara e du lado direito era tudo mato, mato assim 
num é... mata... era desmatada, mas era um lugar abandonado, porque a gente 
ia pegando é tem um, esqueci o nome daquilo, tem um, tinha um matinho que 
dá umas bolinhas que a princípio elas são verdes, depois elas ficam éé, maria 
preta a gente chamava, aí elas ficam bem escurinhas assim, roxinha, a gente ia 
pegando aquilo... tinha juá...cê conhece juá? A gente ia pegando juá, tudo mun-
do, dessa trilha, aí a gente entrava numa parte de asfalto piquinininha também, 
piquinininha, praticamente atravessava esse asfalto entrava numa outra trilha e 
só quando chegava na ABB que tinha asfalto de verdade, aí chegando na ABB, 
ali na Associação do Banco do Brasil, a gente descia até a escola com asfalto, 
mas até chegá ali a gente ia cortando caminho e mesmo essa rua que hoje passa 
bem em cima que antes era o sítio essa rua não era asfaltada, ela era asfaltada 
que faz pôco tempo que passo asfalto, então era assim, não lembro du meu pai 
levá a gente de carroça pra pra escola, pode até tê acontecido, a única coisa 
que eu lembro é que uma vez o tio comprô um jipe e numa festa junina que 
era à noite ele levô a gente de jipe, a única lembrança que eu tenho de tê ido 
motorizada pra escola... com chuva eu num ia pra escola, eu lembro de assim, 
é que acontecia que às vezes, na volta pegava chuva, uma vez choveu tão forte, 
tão forte mais tão forte e um vento muito forte que ele quase levava eu e meu 
irmão a gente já tava descendo o carreador, mas chovia e ventava muito forte 
que a gente num conseguia nem andá direito, mas a única vez também que eu 
lembro de tê pego chuva, devo tê pego outras vezes, mas assim essa que me 
marcô porque era muito forte, a gente quase foi levado mesmo, porque era 

2 Estrada aberta dentro de um sítio, entre lavouras. Nesse caso, entre o portão e a casa.



67

todo mundo pequeno e magrinho né, ham mas a gente ia a pé e era assim ia 
cortando, ah essas trilhas que a gente ia cortando né, porque se a gente fosse 
segui a rua mesmo até andaria um pôco mais di nu asfalto, mas aí o caminho 
quase que duplicava, então a gente ia cortando... ééé... e daí isso aí em 79 em 80 
a gente passô pra outra escola que é chamada Odete Ribaroli, a Odete Ribaroli 
era um poquinho mais próximo, é mais de qualquer forma ainda muito longe, 
iiiiii i aí eu acho que... nuuuuu, aí logo em seguida a gente... mudô pra essa 
chácara aí ficô perto, porque pra chegá na escola era 15 minutos a pé, 15 não 
não, uns 20 porque criança vai devagar, né...

O caminho percorrido para chegar à escola foi a parte mais extensa e a mais de-

talhada em todo o depoimento de Nádia ao se referir aos estudos. Nesse relato fica 

evidenciado que o percurso era quase uma aventura diária, marcada por momentos de 

esforço e de dificuldades, e longe de ter momentos de diversão, apesar de existirem. 

Esta situação se atenua com a mudança para outra casa, uma chácara mais próxima de 

outra escola, onde se podia chegar depois de uma caminhada de aproximadamente 

20 minutos.

No primeiro relato, o “sofrimento” imposto pelo trajeto durou até que a criança 

não fosse mais para a escola. Ficou livre, mas por outro lado, além de não poder conti-

nuar os estudos, iniciou-se aos 9 anos no trabalho da roça; em outras palavras, trocou 

um esforço por outro, um sofrimento por outro. Não é por poucos motivos que a 

depoente alega não ter tido infância.

No segundo, após os pais conseguirem nova mudança na cidade, de emprego e 

de residência, o acesso à escola ficou menos penoso. Sem a dificuldade de percorrer 

um carreador, já que a casa ficava mais próxima da estrada, restava apenas o trajeto de 

cerca de 20 minutos. Assim, assemelha-se mais às condições encontradas nos relatos 

dos outros entrevistados, em que as escolas eram mais próximas de suas casas.

No relato a seguir, a questão do medo chama a atenção:

Clara:... então no começo meu pai levava a gente, mas depois qui, qui a gente 
aprendeu bem o caminho, a gente fazia, hoje se você for pensá não é tão longe 
mesmo ali do centro até a... até a escola, mas sempre com aquela orientação 
de num ouvi ninguém, se alguém para, não fala, tinha aquele receio, então ini-
cialmente nos primeiros dois anos, a gente ou três que a gente mudou pra cá, 
tinha todo aquele cuidado, depois não, daí a gente foi conquistando o espaço 
da gente, as amizades, e ficô mais tranquilo...

Nos outros casos analisados, em nenhum momento o medo alcançou esse signifi-

cado. Encaminhar a filha para passar um ano na casa dos avós para, no ano seguinte, 

poder contar com a companhia do irmão, embora mais novo, não se pode considerar 

como algo exagerado, tendo em vista todo o trajeto que era necessário ser percorrido 

por uma criança de 7 para 8 anos. A situação torna-se diferente no caso do medo da 

Escola, memória e ensino
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cidade maior, “aquela orientação de num ouvi ninguém, se alguém para, não fala...”. 

Essa situação foi analisada no estudo da Água da Jacutinga por Bressianini: o medo 

dos pais centrava-se na cidade, nos estranhos, principalmente no caso das meninas, 

enquanto o medo de percorrer o pasto com animais ou transpor mata fechada não 

apareceu em nenhum depoimento (BRESSIANINI, 2006).

No relato a seguir, Nádia descreve como conseguiu conciliar seus estudos esco-

lares com as atividades domésticas, ajudar nos serviços de manutenção do sítio e, 

posteriormente, fazer curso de datilografia e trabalhar no comércio. Porém, confirma 

as dificuldades com as atividades extrassala:

Nádia: Então ia pra escola de manhã, a quinta série eu estudei à tarde, a 
sexta série eu também estudei à tarde, a sétima série de manhã e a oitava 
série eu comecei de manhã e passei pra noite porque na oitava série eu já 
tinha treze pra catorze anos, ééé eu não sei eu só sei que comecei de manhã 
e fui pra noite, porque eu comecei a trabalhá na farmácia, que eu não sei 
se ainda existe, que é a farmácia do povo, eu tinha catorze anos quando eu 
comecei a trabalhá lá, então, mas a sétima serie eu fiz de manhã com certeza. 
Então é quando eu estudava de manhã... à tarde, então de manhã tinha que 
fazê as coisas da casa né, ajudá a minha mãe a laválôça, a limpá casa, arrumá 
cama,essas coisas, que a minha mãe ficava com a roupa, lavá roupa iiiiiiii, 
lavava roupa iii fazia o almoço, então eu não tinha muito tempo pra brincá, 
só no final de semana mesmo, que minhas primas ia lá, que o pessoal ia 
lá, porque novamente passô a ser lá o ponto de encontro, porque melhor 
ainda, porque quem continua morando no sítio gostava de vir pra lá, porque 
estava bem mais perto da cidade, entendeu? Então vinha pra nossa casa. Aí 
na sétima série eu estudava de manhã, e à tarde eu tinha que lava lôça, limpá 
casa...teve um pequeno período que minha mãe me fez lavá um pôco de 
roupa também, porque as mais, as roupas mais novas assim ela num deixava, 
mas eu tinha que lava um pôco de rôpa, foi nesse ano que eu fiz datilografia, 
todo mundo tinha que fazê datilografia naquela época, então eu tinha treze 
anos eu já podia fazê datilografia. Então eu acho quando dava umas quatro 
e meia, minha datilografia era das cinco às seis sabe. Então eu ia pra datilo-
grafia depois. Aí à noite descansava um pôco e começava tudo de novo no 
outro dia, ir de manhã pra escola, e aí as brincadeiras ficava mais pro final de 
semana, os encontros ali. Quando eu fiz catorze anos eu tava na oitava série 
aí eu comecei a estudá de manhã e logo no segundo sem... bimestre eu tive 
que passá pra noite porque aí eu comecei a trabalhá na farmácia do povo. 
Então eu ia de manhã e estudava a noite aí não tinha mais tempo, aí o que 
restô mesmo foi o domingo, mas aí como eu comecei a trabalhá eu ganhei 
a minha independência, então já não brincava mais, aí saía com as minhas 
primas, que eram mais velhas...

A participação dos pais é uma questão delicada quando são analisadas as lembran-

ças dos depoentes. Não há relatos sobre a participação de seus pais em atividades 

como estudos, lições, reuniões nas escolas, verificação de notas ou outras atividades 

pedagógicas. Alguns depoentes, como Ana, Clara e Carlos, justificam essa atitude pelo 

fato de que os pais eram muito ocupados e não possuíam tempo para essas formas 
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de acompanhamento. As lembranças estão relacionadas, principalmente, ao direcio-

namento dos filhos para a escola quando crianças. Contudo, no caso de Mara, de Rita 

e dos amigos de Carlos e de Mário, o direcionamento se deu para o trabalho rural no 

sítio da família ou para outros empregos, o que impedia o ingresso dessas crianças na 

escola e a continuidade dos estudos. 

Como afirmam Amaro e Rodrigues (1999, p. 382), a rede municipal completa, in-

cluindo escolas na zona urbana, e da pré-escola até a 8ª série, efetivou-se apenas no 

início da década de 1980. E, a partir de então, iniciaram-se trabalhos mais sistemáti-

cos, como de orientação dos docentes e de ampliação dos turnos e contraturnos, em 

conformidade com as políticas federais de estabelecimento de merendas em todas as 

escolas e distribuição de material escolar.

Passaram a ser mais frequentes a preocupação com a continuidade dos estudos nos 

discursos políticos, como no PDD (1967) por exemplo, bem como reivindicações e 

movimentos da sociedade para a melhoria do ensino e da formação em todos os níveis 

educacionais. A continuação dos estudos efetivada por alguns indicou novas perspec-

tivas em educação na cidade, bem como possibilidades de acesso ao ensino médio, 

profissionalizante e superior:

Nádia: aí eu já tinha quinze anos, isso, éé... minhas primas também nessa faixa 
ééé tinha uma com catorze uma com dezesseis e outra com dezoito, e aquelas 
moças já estavam terminando a faculdade, terminando, já tinham terminado 
né já fazia tempo, porque elas faziam faculdade desde quando eu morava lá 
embaixo.
Joana: a minha era... a minha era... uma escola, normal que se tem hoje, aquela 
escola onde eu estudei era de primeira a oitava série, normal entrava-se com 
sete anos, ou assim que se completasse sete anos, de primeira a oitava. Então 
terminô a oitava tinha que saí dali e procurá uma outra que tivesse segundo 
grau, mas era como é hoje. E de segundo grau, bom como não tinha ali, eu 
fiz no mesmo bairro que tinha outra que a primeira de quinta a oitava era no 
Bayton Júnior e sai dali e fui pra JK... tinha o segundo grau do primeiro até o 
terceiro ano..: as minhas irmãs foram, a mais velha pro Instituto, quando veio 
pra cá, foi direto pro Instituto. Eu não lembro que ano que ela foi, mais foi, e os 
dois abaixo dela foram para uuu... Brasílio Itiberê.

Clara: quando eu fui pro ensino médio, era por opção, eu lembro que assim eu 
fiz sanitarismo, tinha opção, tinha área de elétrica que minha irmã fez e tinha 
não sei quais são as outras áreas que existiam, então você tinha que fazê uma 
opção de área no ensino médio, então, daí já ficava com, acabava você trocando 
mais com aquelas pessoas que tinham opção daí com a área, que você, então 
aí acabava ficando por opção, a formação de grupo era maior, não no Osvaldo 
Cruz, porque não tinha mais porque todo mundo conhecia todo mundo, por-
que era uma escola pequena... e depois que eu fui pra pra, ai não, tô fazendo 
confusão, dexa eu vê, no Gastão Vidigal eu fiz a oitava série e depois o ensino 
médio no Gastão Vidigal, foi isso mesmo... depois eu fui pra escola grande 
que é o Gastão Vidigal, então daí já modificou essa referência de conhecê todo 
mundo, ainda mais que daí nessa época...

Escola, memória e ensino
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A continuação não era regra, como afirmou Mário: “...dos meus amigos de infância, 

talvez eu seja o único a ter concluído o curso superior...”. Dentre os que não iniciaram 

os estudos na infância ou foram retirados do processo para o trabalho, a relação com o 

ensino demonstrou condições muito frágeis. Um dos motivos indicados para não con-

tinuar os estudos foi o custo do material. Contudo, o depoimento seguinte não deixa 

evidente que os custos exigidos para manter-se na escola pública fossem muito altos: 

Clara: Olha, tinha os livros também que tinha que comprá, mas escola pública 
não era forte essa coisa duu, não tinha muito gasto com livro, como tem hoje 
em dia, era outra referência né, é... eu lembro que tinha muitos exercícios que 
a gente fazia, por exemplo matemática, tinha um caderno esse marcô na minha 
vida a professora Norma, que era muito exigente em matemática, a gente tinha 
um caderno só pra disciplina dela, então tinha que passa a limpo tudo, entregá 
pra ela, e esses materiais normais, mas eu acho que não tinha esse consumismo 
que tem hoje né, não tinha essa sobrecarga que tem hoje de tanta coisa, era 
mais reduzido, e uma outra característica que assim agora eu tô lembrando, a 
gente fazia muito trabalho na Biblioteca Municipal, até porque era uma escola 
central, muita gente morava né, era de tudo quanto é lado, mas tinha uma 
turma grande que morava ali perto também, ali nessa região central então a 
gente combinava muito de estudá nessa biblioteca central e de pegá livro na 
biblioteca, fazê leitura...

Em outro depoimento é informado que a exigência existia. No caso de Joana, a 

necessidade de aquisição de material escolar não foi motivo para impedir seus estu-

dos. Porém, seu depoimento indica que principalmente os livros representavam uma 

preocupação, ou seja, era difícil adquiri-los, devido ao custo:

Joana: material escolar, não lembro, de primeira a quarta não me lembro, me 
lembro de quinta a oitava, nós fazíamos muita troca de livros com as séries que 
já tinham cursado. Então assim se a gente conhecia alguém do ano seguinte, a 
gente já meio que combinava: olha se terminá o ano cê me passa seus livros e 
é claro que nós passávamos os nossos pros demais ééé mais eu acho que eles 
eram comprados, porque se nós fazíamos essas trocas provavelmente porque 
eles fossem comprados, mas eu não, não sei, não tenho certeza, mas também 
não lembro de ter recebido nada da escola, pacotes que viriam do governo, já 
que era uma escola pública éée com caderno, livro, é... caderno, lápis essas 
coisas eu não me lembro de tê recebido.

Nesse depoimento encontra-se a narração de uma forma de superar essas dificul-

dades. Porém, a situação de Lara foi diferente. Como muitos que possuíam o dinheiro 

contado e apenas concebiam o trabalho como o encaminhamento mais óbvio para 

atender às necessidades de sobrevivência, os custos com estudo passavam a ser dema-

siados, de tal forma que se tornavam impeditivos para que a depoente usufruísse os 

serviços básicos de ensino que a urbanização proporcionava: 
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Lara: a mulher que eu cuidava era muito católica e me incentivava para batizar... 
crismar... eu fazia companhia para ela né... entãoia sempre... ia na igreja com 
ela... aí precisava fiz a catequese... para fazer a catequese fiz uuuu... supletivo... 
queria continuar mas não deu não, os livros eram caros tinha de comprar mate-
rial deixei para lá... fiz até o quarto ano só... mas sei lê escrevê...

As dificuldades são muitas diante de tal situação. Apesar de morar com uma se-

nhora, que se tornaria sua madrinha de crisma, o incentivo para os estudos se limitou 

a atender às prioridades religiosas. Trata-se de um estímulo que faltou nos primeiros 

anos de infância, e até hoje Lara não compreende por que os pais não a encaminha-

ram, assim como aos irmãos, para a escola. Além disso, faltou incentivo também quan-

do, com 12 anos, trabalhava de doméstica na casa de duas professoras, que “nunca 

perguntaram por que [...] não ia para a escola”.

Entre todas as entrevistas, vários são os contrastes percebidos no processo de 

urbanização de Maringá, porém em relação ao ensino ficam bem evidentes. O limite 

entre percorrer todas as etapas de estudos, da educação infantil (creche no período) 

até a universidade, e ficar fora de todo o processo está presente nos depoimentos. 

Alguns fatores podem ser elencados, como as condições econômicas da família, a 

organização dos serviços públicos, a formação dos pais e dos outros adultos próxi-

mos. Enfim, é um processo que continua proporcionando lembranças de uma escola 

maravilhosa para uns, e a dúvida de não saber por que a escola esteve ausente de suas 

vidas, para outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As falas dos depoentes tratam principalmente do entorno da escola, ou seja, de 

antes e depois dela. O caminho para chegar à escola, as dificuldades, os materiais, os 

amigos, desejos de continuar estudando diante da necessidade de parar para trabalhar. 

A prática escolar, e a sala de aula em si, são temas quase nulos nas entrevistas, surgindo 

apenas quando questionado mais diretamente, mas mesmo nesses casos rapidamente 

o depoente migrava para outra temática.

Outro ponto abordado na pesquisa refere-se a brinquedos e brincadeiras, um cam-

po não tão novo porém que permite fácil interação com alunos nas primeiras séries. 

Ocorre a identificação e mesmo a total estranheza diante dos brinquedos relatados, de 

outros tempos, por seus pais ou outras pessoas da cidade.

A pesquisa que acabamos de relatar pode servir de inspiração para profícuos traba-

lhos na área de relatos orais, como forma de recuperar a história de uma dada comu-

nidade. Crianças e adolescentes, com supervisão do professor e de estagiários, podem 

criar acervos para uma história escolar e para a história da infância em geral.

Escola, memória e ensino
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Além disso, a relação com essa prática e com esse material pode permitir reflexões 

constantes quanto ao encontro e ao conflito entre as culturas dos alunos e a cultura da 

escola e a científica, o que é necessário para toda a área de ensino e para o enriqueci-

mento da formação do estagiário.

As pesquisas com História Oral focando a memória das crianças na escola e a memória 

dos professores tem aumentado recentemente. Primeiro, porque esse tipo de pesquisa 

desenvolve-se em programas de diferentes áreas que atuam nas licenciaturas: Biologia, 

Matemática, Geografia, Ciências Sociais e História, com uma produção mais significativa 

nos programas de Educação. Segundo, pelo avanço dessa metodologia nas últimas déca-

das. E terceiro, em decorrência do aumento de grupos de pesquisa do ensino de História 

que possuem na História Local a base para uma revisão da prática de ensino em sala de 

aula, proporcionando a atuação dos alunos de História como em um laboratório, onde 

aprendem a trabalhar com as fontes diretamente, inclusive na sua produção.

A organização de centros de memória nas escolas apenas tem sido observada em 

experiências isoladas, porém já figura nas propostas de alguns planos de governo. 

Infelizmente ainda não figura claramente nos cursos de História, da mesma forma que 

a prática de educação museológica (SAMARA; MESQUITA, 2008) desenvolvida nos mu-

seus ainda não tem atraído um número significativo de cursos de História, certamente 

por não vislumbrarem nessa prática a possibilidade de os alunos estabelecerem de 

maneira mais direta a relação entre ensino e fonte. 
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Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

1) Com base neste capítulo, apresente uma proposta de aula que utilize fontes orais e discuta 
a importância de trabalharmos a memória da escola, inclusive a dos alunos, no ensino de 
História.
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Políticas públicas e  
sociais e a questão  

do protagonismo  
infanto-juvenil

Ailton José Morelli

O Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Ado-

lescente da Universidade Estadual de Maringá (PCA-UEM), assim como vários outros 

grupos de pesquisa e de defesa dessa faixa populacional têm discutido uma questão 

considerada de grande importância para suas atuações, ou seja, como analisar melhor 

as formas de participação direta das crianças e dos adolescentes nas políticas sociais 

voltadas a eles. 

AS DECISÕES POLÍTICAS E AS CRIANÇAS 

A participação das crianças e dos adolescentes nas decisões políticas é uma ques-

tão bastante confusa. Em princípio, sua participação é considerada pelos agentes e 

idealizadores como nula. Por outro lado, historicamente é difícil aceitar totalmente 

essa afirmação, pois apenas há pouco mais de um século tornou-se possível precisar 

melhor as idades limitadoras de cada uma dessas faixas. 

As crianças têm participação ativa nas sociedades, de diversas formas, por exemplo 

na econômica, ajudando os pais ou adultos, dependendo do período ou das condi-

ções. Prova disso é a participação delas na produção rural ou fabril fartamente relatada 

e estudada. Na historiografia brasileira a atenção ficou mais voltada para a produção 

fabril (MOURA, 1982, 1991). Além disso, até a metade do século XX podemos consi-

derar que pessoas com pouca idade tinham situação semelhante à das mulheres: parti-

cipação ativa em diferentes campos da sociedade porém com pouco reconhecimento. 

Na produção historiográfica recente que analisa a criança no Ocidente, principal-

mente nos últimos cinco séculos, conforme ARIÈS (1981) e outros, podemos verificar 

uma situação frágil quanto à ideia de infância antes do século XV. Uma melhor defi-

nição do seu papel na sociedade, que tem variado no tempo e no espaço, foi ganhan-

do contornos até o que conhecemos no século XX. Após um trajeto penoso, apenas 

6
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mais recentemente, há menos de 200 anos é que foram estabelecidas leis mais severas 

contra o homicídio de crianças e contra espancamentos, o que ainda hoje é motivo 

de discussão em diversos países. A historiadora Michelle Perrot (1991) nos apresenta 

claramente como se deu o processo de definição dos papéis das crianças na França e 

como esses papéis foram sendo mais definidos na sociedade, mais especificamente no 

âmbito da família. 

A existência da criança nas diferentes atividades, inclusive as ilegais, é uma cons-

tante, o batedor de carteiras, o pedinte e o auxiliar de arrombamentos são exemplos 

analisados em FAUSTO (2001), referindo-se ao início do século XX, na cidade de São 

Paulo. Problemática que claramente nos defrontamos ainda hoje nos jornais diários, 

com seu recrutamento, a partir dos 5 anos, para o tráfico de drogas. Por ser frágil, por 

representar mão de obra barata e por ser alvo de reputação duvidosa, no confronto da 

palavra de uma criança contra a de um adulto, este tem larga vantagem.

No meio rural, a participação da criança tem sido ativa, podendo chegar a ser in-

tensa: desde acompanhar os adultos levando-lhes água, auxiliando em atividades mais 

simples e até mesmo participando da colheita de trabalhos de grande esforço. Os estu-

dos da história das crianças estão repletos de exemplos de exploração direta, das mais 

diferentes formas. Onde e quando a infância tem uma situação indefinida, é comum 

que a pessoa com aproximadamente 7 anos seja premida pelas necessidades sociais, 

enquadrando-se a elas, sobrevivendo para chegando a jovem e adulta, mas muitas ve-

zes perecendo. Situação mais confusa se observa no caso da menina, que nessa situa-

ção tem sua passagem para mulher, muitas vezes, mantendo relações com os homens 

adultos mais próximos.

O papel do adulto para com as crianças também sofre muitas mudanças nos últi-

mos séculos, até se chegar ao mito da criança bem cuidada e amada pelos pais. Temos 

que deixar claro que essas mudanças no discurso e na defesa do papel do adulto e dos 

pais na garantia do bem-estar das crianças é parte de um processo muito importante. 

Mesmo permanecendo mais forte no campo discursivo e teórico que no efetivo, é base 

para movimentos e campanhas para a elaboração de legislação que garanta os direitos 

das crianças.

A reação dos pais e adultos, em geral, ao Código de Menores de 1927, principal-

mente quanto à possibilidade de perda do pátrio poder, reflete-se na promulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere às restrições a abusos como 

violência física, constrangimento e omissão.

A situação dos adolescentes é mais complexa de ser enfrentada, nesse contexto. 

Enquanto crianças, esses participavam de atividades conforme descritas acima, e mais 

tarde chegavam a assumir toda a responsabilidade da casa e dos irmãos, e também das 
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terras. Isso abria novas áreas de exploração e favoreciam um processo matrimonial 

bastante cedo. A idade de casamento para os homens ficava geralmente entre 18 e 20 

anos, e a das mulheres, mesmo a partir dos 14 anos. 

A historiografia encontra uma dificuldade maior para tratar da adolescência. Sua 

definição é mais recente e não é utilizada em muitos países, porém a definição de jo-

vem é mais efetiva. Juventude é um termo demasiadamente amplo, e no caso brasileiro 

cria dificuldades nos estudos referentes ao ECA. Mesmo que aceitemos a condição psi-

cológica de adolescência até os 24 anos, e coincidindo com a definição de juventude, 

o ECA e as delimitações oriundas dele estabelecem como até 18 anos essa fase da vida. 

As políticas públicas e sociais seguem essa diferenciação, e no geral o entendi-

mento de juventude está mais bem aceito entre os 16 e 24 anos, como o que é usado 

pela OIT (Organização Internacional do Trabalho). A Organização Mundial de Saúde 

estabeleceu, em 1965, que a adolescência ocorre entre 10 e 20 anos de idade; poste-

riormente, passou para até 19 anos. Portanto, no âmbito do direito, da saúde e do tra-

balho a definição é bastante ampla, de 10 a 24 anos, e ainda existe uma relação pouco 

satisfatória quanto ao que é ser jovem ou adolescente. 

A relação entre a participação política e o acesso à informação e ao conhecimento 

segue uma tradição de ação crítica do cidadão. Em uma sociedade de informações, 

como vivemos nas últimas décadas, a capacidade de o indivíduo processar essas in-

formações e conhecer o mais profundamente possível as condições em que se vive é 

fator determinante para as possibilidades de intervenção e de defesa dessa população, 

numa sociedade que luta por direitos sociais.

A capacidade de intervenção e de participação política é condição defendida como 

fundamental para a constituição de uma sociedade democrática, na qual o cidadão 

tenha capacidade e meios para defender seus interesses e os interesses do coletivo. As 

propostas são expressas nas obras individuais e coletivas de Santos, nestas últimas dé-

cadas (1980-2000), e possuem entre seus eixos principais a avaliação de mecanismos, 

instituições e princípios da sociedade democrática.

A discussão das formas de atuação democrática é fundamental para pensarmos no 

desenvolvimento de políticas públicas e para acompanharmos como elas se relacio-

nam com as orientações mais amplas do capitalismo: quais são os campos privilegia-

dos; que grupos têm acesso; o efetivo público das ações; e o grau de participação no 

governo (propostas, decisões e fiscalização). 

Políticas públicas e  
sociais e a questão  
do protagonismo  
infanto-juvenil
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Analisando a década de 1980 e início de 1990, Boaventura de Sousa Santos1 afirma:

Por um lado, se a democracia é hoje menos questionada do que nunca, todos 
os seus conceitos satélites têm vindo a ser questionados e declarados em crise: 
a patologia da participação, sob a forma do conformismo, do abstencionismo 
e da apatia política; patologia da representação, sob a forma de distância entre 
eleitores e eleitos, do ensimesmamento dos parlamentares, da marginalização e 
governamentalização dos parlamentos, etc (SANTOS, 1995, p. 21).

Essa situação, apresentada como problemas efetivos por um lado e elementos dis-

cursivos contrários à participação popular por outro, indica a necessidade de supera-

ção dos mecanismos vigentes e de uma crítica ao discurso que defende a diminuição 

da ação do Estado. Questiona-se o uso do mercado como regulador das relações da 

sociedade e a tendência do uso do próprio mercado como fornecedor dos serviços 

básicos à sociedade em geral. Propõe-se como urgente a revisão dos sistemas de ação 

voluntária e filantrópica (compromisso ou responsabilidade social) desempenhados 

pelo terceiro setor e pela iniciativa privada como substituição das políticas sociais.

A participação direta da sociedade no processo de decisão, implantação e fiscaliza-

ção das políticas públicas é uma necessidade urgente. Com as conquistas garantidas na 

Constituição Federal de 1988, que possibilitaram que os conselhos deliberativos geris-

sem diferentes políticas, tornou-se necessário entender esses mecanismos, superar os 

vícios dos antigos conselhos existentes e, baseados na caridade e na ação de algumas 

famílias das cidades, esclarecer para a população o funcionamento dos conselhos e 

lutar pela garantia de que os conselhos assumam seu papel. Essa é uma mudança es-

trutural na gestão pública que permite uma prática popular sem precedentes no Brasil.

A participação dos grupos sociais nesse processo é fundamental, o que é próprio 

do funcionamento das formas de governo democráticas. O grau de participação e de 

decisão é parte das lutas incansáveis de grupos mais tradicionais, como partidos políti-

cos, sindicatos e representações de categorias, além de, mais recentemente, incluírem 

a esse enfrentamento os grupos sociais considerados minorias, mesmo sendo amplos, 

como os que cuidam dos direitos das mulheres, das crianças, e até derivando para gru-

pos mais específicos, como os que se referem a opção sexual. A prática da democracia 

1 Entre os pensadores que vêm contribuindo, tanto na análise quanto na elaboração de propostas de 
ações mais efetivas de acesso da sociedade civil às definições e ao funcionamento das políticas públicas 
e sociais temos Boaventura de Souza Santos. Esse autor, além de sua reconhecida produção no campo 
epistemológico, nos últimos trinta anos, tem contribuído de maneira sistemática na crítica ao neolibe-
ralismo. Aliado a outros pensadores da teoria crítica, tem defendido uma democracia mais efetiva, que 
passe principalmente pela valorização do acesso ao conhecimento científico, sua democratização, e a 
capacitação do cidadão para conhecer sua realidade, a fim de atuar efetivamente. A importância da aná-
lise de Santos, para nós, reside ainda nos vários anos de permanência do autor no Brasil. Suas análises 
sobre o tema, em Portugal, mostram uma aproximação bastante grande com as condições brasileiras. 
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participativa é apontada por Santos como fundamental:

A renovação da teoria democrática assenta, antes de mais, na formulação de 
critérios democráticos de participação política que não confinem esta ao acto 
de votar. Implica, pois, uma articulação entre democracia representativa e de-
mocracia participativa [...]
A nova teoria democrática deverá proceder à repolitização global da prática 
social e o campo político imenso que daí resultará permitirá desocultar formas 
novas de opressão e de dominação, ao mesmo tempo que criará novas opor-
tunidades para o exercício de novas formas de democracia e de cidadania [...] 
Politizar significa identificar relações de poder e imaginar formas práticas de as 
transformar em relações de autoridade partilhada (SANTOS, 1995, p. 270-271).

Entre os caminhos propostos estão a ação das instituições e a democratização do 

acesso às informações, realçando-se principalmente o campo do Direito, ou seja, a 

dificuldade do cidadão em acessar os mecanismos da justiça. Essa dificuldade passa 

por vários motivos, como a complexidade de acesso aos mecanismos existentes; o 

distanciamento entre o cidadão e os magistrados (construção da figura quase mística e 

inalcançável); a falta de credibilidade nos resultados e o medo de ter a ação revertida 

e passar a responder judicialmente. Novamente, nesse campo nos deparamos com a 

herança do uso dos tribunais como agente repressor, vistos como órgãos a serviço dos 

grupos dominantes, e não como espaços de garantia de direitos. Santos defende que 

esse campo do Direito

deve tentar também eliminar os obstáculos sociais e culturais, esclarecendo os 
cidadãos sobre os seus direitos, sobretudo os de recente aquisição, através de 
consultas individuais e coletivas e através de acções educativas nos meios de 
comunicação, nos locais de trabalho, nas escolas, etc (SANTOS, 1995, p. 177).

Fica claro que essas são medidas que enfrentam uma parte do problema, pois, além 

da dificuldade de acesso à justiça, o acesso a ela nem sempre garante o objetivo espe-

rado, principalmente pelos grupos que não participam do poder. Não podemos nos 

esquecer de que no sistema capitalista, mesmo que não consideremos a luta de classes 

no sentido mais clássico, a elaboração das leis está mais para manutenção do sistema 

do que para a garantia dos direitos como reivindicados nas últimas décadas. Mas as 

conquistas trabalhistas também figuram na legislação de cada país como conquistas 

dos grupos, chamados, nas últimas décadas, de novos movimentos sociais, como por 

exemplo os direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais, das crianças e ado-

lescentes, direitos ambientais, do consumidor, entre outros. Nesses casos, quanto me-

lhor for o acesso, mais efetiva será a aplicação e a consolidação dessas leis.

Retomamos aqui a questão da capacidade de acesso às leis e de sua compreen-

são pela sociedade, e mais especificamente a compreensão da defesa dos direitos 
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de crianças e adolescentes (ou jovens). Divulgar, esclarecer e informar são medidas 

importantes. Outras, mais profundas, estão centradas na crítica aos meios que pos-

sibilitam isso, como os meios de comunicação de massa e o sistema de ensino por 

exemplo. A comunicação é apresentada como a chave desse processo. Como já foi 

dito, não basta conseguir informações se elas não contribuírem diretamente para a 

compreensão das leis ou se elas induzirem a uma confusão ou reforçarem a ideia 

de superioridade dos discursos, como a ideia do discurso competente fundada no 

Iluminismo.

Os textos em que Boaventura de Souza Santos desenvolve suas análises do papel 

da ciência na formação do cidadão apresentam uma severa crítica aos elementos dis-

cursivos que justificam as falas do profissional especialista como as únicas possíveis, 

como por exemplo as do médico, do juiz e do cientista de maneira geral, que desqua-

lificam o pensamento do indivíduo não especializado. Defendendo o diálogo entre 

o discurso científico e o senso comum como forma de capacitação do indivíduo e 

dos grupos sociais, o autor chama a atenção para a necessidade de que todos os que 

se voltam para essa luta tenham uma maior participação, como sociedade civil, nas 

políticas públicas que trabalham com essa aproximação dos discursos.

Não incluir as crianças e os adolescentes nesse processo é compreensível, porém 

isso contribui para manter mais distante a participação efetiva dessa população nas 

decisões municipais. Entre as formas de inclusão deles nesse processo, um dos pas-

sos é entender como diminuir a distância entre os discursos dos adultos e os dos 

adolescentes. É preciso entender como se forma a cultura infanto-juvenil e qual o 

papel das políticas e dos serviços nessa cultura; que aspectos dos serviços públicos 

chamam a atenção deles; e como acham possível se integrar à sociedade, entre outras 

questões. Isso pode permitir entender as conexões entre as necessidades sentidas 

pelas crianças e pelos adolescentes ( jovens) e as ações necessárias para atender a 

essas pessoas.
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Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

1) Analise o Regimento Escolar da escola em que você está estagiando e verifique se a partici-
pação dos alunos está prevista nele. 

2) Além disso, responda:

 - A escola reconhece o Grêmio como representação dos alunos? Eles possuem representa-
ção no Conselho Escolar? Como você avalia o papel dos alunos nesse Regimento?
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Uma experiência 
interdisciplinar no  
ensino de História

Ailton José Morelli

O trabalho de estágio no ensino das licenciaturas tem passado por muitos questio-

namentos, tanto em relação às mudanças legais quanto à necessidade de respostas aos 

problemas apresentados pelo ensino em geral (CAINELLI, SILVA, 2009). Ressaltamos 

a necessidade de se manter sempre presente que a forma como o ensino é entendido 

influencia diretamente na organização dos estágios e na prática de ensino. É interes-

sante observar como os cursos de matemática, química e física têm enfrentado essas 

mudanças, nas décadas de 1970 e de 1980, o que evidencia a busca de formas alternati-

vas de implementá-las, como por exemplo as feiras de ciências, as olimpíadas, museus 

e publicações (CHASSOT; OLIVEIRA, 1998).

A mudança na forma de uso dos laboratórios pelos professores foi crucial, passan-

do de espaço confirmador das aulas teóricas para espaço de criação, de elaboração 

de dúvidas, de problematização, e então de busca de fundamentos na teoria e de 

condições para construir respostas. Essa mudança permite compreender o papel de 

uma feira de ciências no processo de formação do aluno. A preocupação com sua for-

mação ultrapassa a prática “depositária” de apenas buscar que o aluno assimile todo 

o conteúdo considerado necessário para que aprenda a disciplina, como se fosse uma 

caixinha que enchemos aos poucos. Essa é uma questão ampla, profundamente anali-

sada pelo educador Paulo Freire, que fundamentou vários autores, uma vez que ele se 

preocupava em superar os limites tradicionais e em criar condições para que os alunos 

encontrassem no pensamento científico algum sentido na maneira de ver o mundo. 

Essa referência ao ensino de ciências tem seus motivos, e o principal é o esforço 

das áreas consideradas mais distantes das humanidades de buscar formas para atrair 

a atenção das pessoas em geral, e dos alunos principalmente, bem como das crianças 

e dos adolescentes. Exemplo disso é a organização de grupos de pesquisa específicos 

para a produção de materiais didáticos, incluindo a organização de “shows” da física, 

da química etc. Esse tipo de iniciativa conseguiu, com apoio de agências internacionais, 

7
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criar linhas de financiamento para a prática da popularização científica. O acompanha-

mento desse processo mostra o quanto a área de História ainda tem que percorrer.

Um exemplo dessas iniciativas e da importância da interdisciplinaridade, hoje em 

dia não tão valorizada pelos órgãos de fomento quanto à criação de espaços e ativi-

dades que proporcionem às crianças e adolescentes um contato com o fazer história 

juntamente com outras áreas de conhecimento, ocorreu na cidade de Goioerê, no 

final da década de 1990, dentro das atividades do curso de Licenciatura Plena de 

Ciências (UEM). Mais especificamente isso se deu na confluência das disciplinas de 

História e Filosofia da Ciência com a disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, con-

tando com o apoio do Laboratório de Ensino de Ciências. 

O projeto foi realizado no Parque Ecológico de Goioerê, como um ponto de análi-

se da prática dos professores de Ciências, principalmente quanto à análise ambiental. 

Foi realçada ainda a importância da interdisciplinaridade no ensino, com a Histó-

ria contribuindo nessa prática, especialmente com o desenvolvimento da História 

Ambiental (MORELLI, 2009). Nesse trabalho foram utilizadas como principal base 

documental entrevistas produzidas com moradores da cidade e com professores de 

ciências, orientadas em duas frentes: primeiro a análise do significado de Parque 

Ecológico para os depoentes, e segundo, a pesquisa entre os moradores em geral, e 

entre os professores em especial, qual a representatividade do Parque quanto à flora 

e à fauna. 

A História Oral foi a base metodológica na produção do conhecimento, delimitado 

dentro de uma preocupação das ciências biológicas. A pesquisa buscou na historio-

grafia da História Ambiental fundamentos para a análise do impacto ambiental iden-

tificado nos depoimentos recolhidos e analisados. A partir da discussão empreendida 

no Laboratório de Ensino de Ciências foi produzido material didático destinado aos 

professores interessados em realizar visitas ao Parque e desenvolver o tema da ques-

tão ambiental em diversas disciplinas, como geografia, história, ciências e biologia, 

nas aulas dos anos iniciais.

Durante essa experiência algumas práticas foram integradas ao plano de estágios 

do curso: a primeira delas, a mais óbvia, é a importância de o laboratório de ensino 

não ficar na contingência de apoio, mas sim ser integrado no projeto pedagógico do 

curso e na regulamentação da disciplina de estágio e prática de ensino; segunda, a 

importância de integrar os professores da rede de ensino fundamental e médio em 

projetos que envolvam os alunos estagiários em práticas mais consistentes e que ofe-

reçam para o professor o reconhecimento de sua atuação, tanto na forma de certifica-

dos quanto na troca de experiências. O Parque foi incluído como espaço de estágio, 

considerando-se as visitas monitoras e a produção de material didático. 
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O projeto foi desenvolvido no período em que se defendia a alfabetização científica 

no ensino de ciências. Nessa década as críticas voltavam-se ao processo de construção 

do conhecimento científico pelo aluno, e desde então foram realizadas muitas pesqui-

sas voltadas à investigação das pré-concepções das crianças e dos adolescentes quanto 

a fenômenos naturais e suas relações com os conceitos científicos. Os estudos sobre 

história das ciências tiveram seu papel nesse processo, uma vez que por intermédio 

da história verificou-se que as concepções das crianças se assemelham a concepções 

científicas de outros tempos. Uma vez que a historicidade do conhecimento científico 

possibilita uma melhor compreensão da construção do conhecimento na relação ob-

servação/reflexão, os alunos vislumbraram a possibilidade de responder perguntar e, o 

mais importante, de elaborar perguntas cada vez mais complexas. Não saber a resposta 

não significa mais um fracasso, mas isso constitui o momento de buscar responder. 

Acompanhar a elaboração e a reformulação de conceitos permite criar um ambiente 

não mais baseado no certo ou no errado, mas em hipóteses, em teses, em posição crí-

tica diante das respostas apresentadas, mostrando que a Ciência é falível, não neutra, 

e está sujeita a mudanças.

A História também possibilita que se compreenda melhor a Ciência como trans-

formadora da realidade, pois é ela que nos permite perceber as transformações que 

ocorreram em nossas vidas por meio da sua aplicação. O uso da História nas aulas de 

Ciências possibilita uma maior compreensão, por parte dos alunos e até mesmo dos 

professores, a respeito da assimilação do conhecimento científico. 

Outra vantagem de se aprofundar na história para melhorar a qualidade das aulas 

de Ciências se deve ao fato de essa disciplina estar relacionada com as demais, pois 

todas elas possuem uma história e com ela interagem, como podemos acompanhar 

pelas afirmações de Chassot (1998, p. 37): “este estudo é muito mais produtivo se for 

uma construção solidária, envolvendo colegas de diferentes áreas do conhecimento ao 

invés de algo solitário”.

As preocupações indicadas e a potencialidade da História enquanto meio aglutina-

dor das áreas e favorecedor da integração do aluno nesse meio, ficam mais claras na 

constatação que Chassot faz quanto ao conflito de culturas na escola:

A linguagem científica escolar tem uma estrutura diferenciada da estrutura da 
linguagem cotidiana, e isso faz com que o sujeito veja esses dois mundos sepa-
rados, o que talvez influa na sua aprendizagem dos conhecimentos ditos cien-
tíficos e na compreensão do vínculo desses conhecimentos com seu dia-a-dia 
(CHASSOT; OLIVEIRA, 1998, p. 97).

Centrados nessa questão, fica mais proveitoso refletir sobre a prática docente que 

vem sendo realizada nos dias de hoje. No caso do ensino de Ciências, ainda que tenha 
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passado por novos paradigmas ao longo do tempo, precisa quebrar muitas barreiras 

para que possa contribuir com a cidadania; para isso é necessário romper com a con-

cepção de que a ciência é neutra, para assim efetivar um diálogo entre a linguagem 

científica e a linguagem cotidiana.

A História também precisa superar esse obstáculo. Acompanhando-se as discussões 

em torno da Educação Histórica ou da consciência histórica pautadas em Jörn Rü-

sen (SCHMIDT; BARCA; MARTINS, 2010; CAINELLI; SCHMIDT, 2011), fica evidente o 

quanto nossa prática docente está anos atrás dos avanços nas áreas das Ciências. 

Para mudar isso, é importante estimular que os alunos frequentem museus, biblio-

tecas, centros culturais, arquivos ou outras instituições que apresentem relação com as 

atividades do historiador. A ampliação dessa prática objetiva que o aluno participe de 

atividades diretamente relacionadas com a profissão de historiador e que compreenda 

as possibilidades de usar esse conhecimento em reflexões na sua vida. 

A prática em museus ou centros culturais nas visitas monitoradas, porém, oferece 

várias dificuldades. O Brasil ainda não conta com um número efetivo de museus, bi-

bliotecas, centros de memória e arquivos nos municípios, e os existentes, embora com 

exceções, não possuem condições favoráveis para receber um número grande de alu-

nos. Superando-se essa dificuldade, outro esforço é necessário: o do convencimento. 

É preciso convencer essas instituições para que recebam os alunos e os professores e 

que aceitem essa prática como pertinente à área de ensino. Além disso, é necessário 

que as escolas entendam a importância dessa prática.
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Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

1) Elabore uma proposta de aula procurando utilizar os temas discutidos neste livro e sua 
experiência no estágio. Para isso, considere a importância da participação do aluno em 
todas as etapas do processo pedagógico, e leve em conta uma proposta interdisciplinar.
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História e livro 
didático no Brasil

Hudson S. Amaro / Isabel Cristina Rodrigues / José Augusto Alves Netto

INTRODUÇÃO

“O livro não é só companheiro amigo, que instrui, que diverte, que consola. É 
ainda e sobretudo o grande semeador, que, pelos séculos afora, vem transfor-
mando a face da terra. Encontraremos sempre um livro no fundo de todas as 
revoluções.” (Gustavo Capanema).

Estamos acostumados com a presença do livro didático nas salas de aula. E não 

poderia ser diferente, pois há algumas décadas isso é um fato. Possivelmente todos 

nós, senão em todo nosso período escolar, ao menos em alguns momentos tivemos 

contato com esse material.

Muitas vezes tem-se a impressão de que hoje, na sociedade, não é dada ao livro 

didático a devida importância. Talvez isso se dê em decorrência de que ele é de fácil 

acesso atualmente. Em oposição a isso, podemos encontrar pessoas que estudaram em 

outras épocas, quando o livro didático era artigo de difícil aquisição, que tinham uma 

relação diferente com ele. Exemplo disso vem de pessoas que viveram seu período 

escolar nos anos de 1940, 1950, 1960, que ainda guardam os livros que utilizaram na 

escola, e o fazem por diferentes motivos: saudosismo em relação a uma época boa em 

suas vidas, porque no contato com aquele material tiveram uma experiência pessoal 

que implicou mudanças em suas vidas. Um fato provável é que, ao adentrarem o mun-

do das letras e números, saindo do analfabetismo, o livro lhes tenha possibilitado uma 

nova dimensão do mundo, ou porque na época em que estudaram o livro implicava 

investimento financeiro, e assim os guardam como sendo uma peça de valor econômi-

co. Não poderíamos afirmar efetivamente quais motivos levam pessoas a manter uma 

determinada relação com o livro didático, mas existem as que os guardam por muito 

tempo e outras que os descartam tão logo finde o ano letivo, o que nos permite inferir 

que as pessoas mantêm relações diferenciadas com esse objeto.

8
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Hoje, os alunos das escolas públicas recebem gratuitamente, no início do ano leti-

vo, um livro didático para cada disciplina; no entanto, nem sempre foi assim.

Neste texto, apresentamos alguns aspectos imbricados nesse objeto chamado livro 

didático, com o qual estamos acostumados mas nem sempre conhecemos bem, com o 

intuito de apontar ao leitor, futuro profissional do ensino de História, algumas ques-

tões para reflexão, para com isso dar uma contribuição para o início de estudos mais 

aprofundados sobre o tema.

A preocupação com o livro didático tem gerado pesquisas e publicações a respei-

to em vários aspectos, tais como: conteúdo, forma, processo de produção, políticas, 

usos, histórico, entre outros. Existe uma bibliografia considerável tendo o livro didáti-

co como tema central, tanto nacional quanto internacional.

REGULAMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS NO 
BRASIL

O livro didático é objeto de análise nas diversas áreas do conhecimento que são dis-

ciplinas escolares na Educação Básica, como História, Matemática, Geografia, Ciências, 

Biologia, Química, Física, Língua Portuguesa, etc. O resultado dessas análises, quando 

vêm a público, tornam-se componentes da bibliografia a respeito desse tema em seus 

vários elementos, como o conteúdo, a produção, os usos, entre outros. Com isso, esse 

campo de pesquisa vai sendo adensado com novos livros didáticos que vão sendo pro-

duzidos, com documentação legislando sua produção, com pesquisas a respeito, com 

estatísticas que vão sendo elaboradas quanto ao volume de produção, evolução dos 

preços (enfim, estatísticas com os mais diversos aspectos imbricados no livro didático), 

com comparações desse objeto entre diversos países, etc. Tal material vai se consti-

tuindo tanto em fontes primárias como secundárias para as pesquisas que procuram 

ampliar o conhecimento a seu respeito.

Todas as críticas feitas ao livro didático são pertinentes, dado que partem de uma 

preocupação legítima com a eficiência que esse instrumento pode ter no processo de 

ensino-aprendizagem.

Deve-se ressaltar aqui que o livro didático guarda uma relação estreita com a con-

juntura política, social e econômica em que se dá sua produção. Por isso, é importante 

que essas análises de livros didáticos tenham sempre presentes, como pano de fundo, 

a historicidade das conjunturas em que são produzidos.

Nesse sentido apresentamos, a seguir, alguns dados a respeito da preocupação do 

Estado brasileiro com a produção desse material e da legislação pertinente, em dife-

rentes momentos da História do país.
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Até o início do Estado Novo não encontramos regulamentação a respeito do livro di-

dático, seja quanto a seu conteúdo, produção, distribuição, formato ou uso, para todo o 

território nacional. Porém, observamos que sempre o Estado esteve vigilante quanto ao 

material utilizado nas escolas, legislando principalmente a respeito das escolas públicas.

Durante o período imperial, em 1854, o Decreto nº 1331, de 17 de fevereiro, em 

relação ao Município da Corte, determinava:

Art, 3º Incumbe ao Inspetor Geral:
…
§4º rever os compendios adoptados nas escolas publicas, corrigil-os, ou fazel-os 
corrigir, e substituil-os, quando for necessário.
…
Art. 11. O Conselho Diretor tomará parte em todos os negocios em que sua 
intervenção he exigida por este Regulamento.
Terá especialmente ao seu cuidado:
1º o exame dos melhores methodos e systemas praticos de ensino.
2º a designação e revisão dos compendios na fórma do Art. 4º... (BRASIL, 1854).

Outra vez, ainda durante o período imperial, observamos o Estado legislando a 

respeito do material utilizado na sala de aula, por meio do Decreto nº 9397, de 07 de 

março de 1885:

Estabelece as regras para a adopção das obras concernentes ao ensino primario 
e dá outras providencias.
Attendendo ao que propoz a Inspectoria Geral da Instrucção primaria e secun-
daria do municipio da Côrte, Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1º nenhum livro, mappa ou objecto de ensino será adoptado nas escolas 
publicas sem prévia approvação do Ministro do Imperio, ouvido o Conselho 
Director, que dara parecer fundamentado.
…
Art. 3º os livros ou objectos approvados classificar-se-hão do seguinte modo:
1º Para serem utilisados pelos alumnos na classe;
2º Para servirem aos professores nas suas explicações;
3º Para fazerem parte das blibliothecas escolares ou da ornamentação da aula;
4º Para serem distribuidos como premio.
Art. 4º Nenhum livro ou objecto deverá applicar-se a fim diverso daquelle para 
que tiver sido adoptado (BRASIL, 1885).

Quando da Proclamação da República, o Estado brasileiro reitera sua preocupação 

com o livro utilizado nas escolas primárias e secundárias, promulgando o Decreto 981, 

de 08 de novembro de 1890, que regulamentava a instrução primária e secundária 

do Distrito Federal, indicando como o livro deveria ser usado e também demonstran-

do interesse quanto à produção de material escolar. O livro deveria ser usado como 

instrumento secundário, auxiliando no processo ensino-aprendizagem com base no 

método intuitivo, conforme se observa:
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Art. 3º O ensino das escolas primárias do 1º gráo, que abrange tres cursos, 
comprehende:
…
§ 1º este ensino será repartido em tres cursos: o elementar (para alumnos de 
7 a 9 annos), o medio (para os de 9 a 11) e o superior (para os de 11 a 13).
§ 2º Em todos os cursos será constantemente empregado o methodo intuitivo, 
servindo o livro de simples auxiliar, e de accordo com programmas minuciosa-
mente especificados (BRASIL, 1890b).

Sobre a produção de material para uso nas escolas, incluindo livros, além de conhe-

cimentos pedagógicos e organizacionais de escolas, nesse mesmo decreto se criava uma 

escola-modelo chamada Pedagogium, no Distrito Federal, onde esses conhecimentos 

seriam produzidos, testados, e dali difundidos, com publicação em uma revista. A cria-

ção dessa escola foi normatizada por meio de outro decreto, que definia o seguinte:

Art. 1º O Pedagogium tem por fim:
Constituir-se o centro impulsor das reformas e melhoramentos de que carece 
a educação nacional, offerecendo aos professores publicos e particulares os 
meios de instrucção profissional, a exposição dos melhores methodos e do 
material de ensino mais aperfeiçoado.
Art. 2º Conseguirá este fim mediante:
a boa organização e exposição permanente de um Museo Pedagógico; confe-
rencias e cursos scientificos adequados ao fim da instituição; gabinetes e labora-
torios para o estudo pratico de sciencias physicas e historia natural; concursos 
para os livros e material classico das escolas publicas primarias;...
publicação de uma Revista Pedagógica (BRASIL,1890a).

No fim da Primeira República e início do Estado Novo, em 1937, quando Gustavo 

Capanema era ministro da Educação, foi criado, pelo Decreto-lei no 93, de 21 de de-

zembro, o Instituto Nacional do Livro (INL). Essa é considerada a primeira ação do 

Estado brasileiro no sentido de regulamentar a questão do material bibliográfico, tanto 

no que se refere à produção nacional quanto no que tange à importação de livros. 

Entretanto, não há menção específica sobre livros didáticos. Cabia ao INL, conforme o 

que era estipulado por esse decreto-lei, organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira 

e o dicionário de Língua Nacional; editar obras raras ou preciosas que fossem de gran-

de interesse para a cultura nacional; promover medidas que ajudassem a melhorar e 

baratear o custo de edição e importação de livros; e incentivar a organização e auxiliar 

a manutenção de bibliotecas públicas no país (BRASIL, 1937).

Somente um ano depois é que foram criadas normas específicas sobre os livros 

didáticos. Em 1938 o Decreto-Lei no 1.006, de 30 de dezembro, regulamentou a produ-

ção, importação e utilização dos livros didáticos, considerando como tais os compên-

dios e os livros de leitura de classe, classificando como compêndios os livros que con-

tivessem matéria das disciplinas escolares, e livros de leitura de classe, os usados pelos 
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alunos para leitura em aula. Tornava livre a produção e importação de livros didáticos, 

apesar de que nas salas de aula somente poderiam ser usados os livros analisados 

e aprovados pela Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), criada pelo mesmo 

decreto. Autores ou editores deveriam encaminhar as obras a serem avaliadas à CNLD, 

a qual, composta por sete membros nomeados pelo presidente, avaliaria cada livro e 

emitiria parecer favorável ou contrário à autorização de seu uso, esclarecendo os por-

quês da decisão. Nos casos em que a avaliação não aprovasse o material, ele poderia 

ser reformulado conforme parecer emitido pela CNLD e reencaminhado para novo 

julgamento. Ao final de cada ano deveria ser publicada uma lista com os nomes dos 

livros aprovados. A CNLD deveria ainda denunciar ao MEC casos de descumprimento 

da lei, e esse deveria providenciar a apreensão das edições denunciadas. Tal decreto 

previa, além da apreensão dos livros, penas como multa e prisão para os responsáveis.

É importante nos lembrarmos de que estamos falando do período de vigência do 

Estado Novo, implantado em 10 de novembro de 1937 por Getúlio Vargas, por um 

golpe de estado, com a alegação de proteger o país de ameaça comunista. Tal período 

durou até 29 de outubro de 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto.

Findo o Estado Novo, com a redemocratização do país no período conhecido como 

República Nova, em 26 de dezembro de 1945, o Decreto-Lei no 8.460 consolidou a 

legislação sobre as condições de produção, importação e utilização do livro didático. 

O país passava por momento de transição de estado autoritário para democrático, e 

esse decreto deveria refletir tal situação. No entanto, não alterou significativamente a 

política governamental para o livro didático, uma vez que manteve praticamente na 

íntegra a legislação anterior.

Quando da criação do Instituto Nacional do Livro, Gustavo Capanema, argumen-

tou da seguinte forma na exposição de motivos para sua criação: 

Rio de Janeiro – Em 15 de dezembro de 1937
Sr. Presidente – O livro é, sem dúvida, a mais poderosa creação do engenho 
humano. A influência que ele exerce, sob todos os pontos de vista, não tem 
contraste.
O livro não é só companheiro amigo, que intrue, que diverte, que consola. É 
ainda e sobretudo o grande semeador, que, pelos seculos afora, vem transfor-
mando a face da terra. Encontraremos sempre um livro no fundo de todas as 
revoluções.
É, portanto, dever do Estado proteger o livro, não só promovendo e facilitando 
a sua produção e divulgação, mas ainda vigilando no sentido de que ele seja, 
não o instrumento do mal, mas sempre o inspirador dos grandes sentimentos 
e das nobres causas humanas.
Para tais objetivos, seria conveniente a creação do Instituto Nacional do Livro. 
Submeto à elevada consideração de V. Ex. um projeto de decreto-lei, dispondo 
sobre a matéria.
Reitero-lhe os meus protestos de respeitosa estima. Gustavo Capanema (BRA-
SIL,1937, exposição de motivos).

História e livro 
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Desde então o Estado tem assumido a importância do livro didático para a forma-

ção dos cidadãos, ou, mais significativamente, para o desenvolvimento econômico e 

a estabilidade política do país. Para isso, sempre manteve comissões e órgãos encar-

regados de avaliar o material didático produzido e distribuído principalmente para as 

escolas públicas. 

Notamos que a partir de 1938 o Estado define claramente o que deseja em relação 

ao livro didático. 

Se no início da definição de uma política para os livros didáticos o Estado brasileiro 

demonstrou preocupação com o acesso a esse material, decretando que deveria ser 

vendido a preço de custo, a partir de 1961, no governo de Jânio Quadros, o Decreto 

50.489, de 25 de abril de 1961, abria a possibilidade de financiamento da produção de 

livros didáticos pelo Banco do Brasil, mas ainda não falava em distribuição gratuita e 

sim em venda a preço de custo, obedecendo ao valor estabelecido pelo Banco do Brasil. 

No governo de João Goulart entrou em vigor o Decreto nº 53.583, de 21 de feve-

reiro de 1964, que em seu artigo primeiro autorizava o MEC a editar livros didáticos de 

todos os níveis e graus de ensino, para distribuição gratuita e venda a preço de custo 

em todo o país, definindo que a distribuição gratuita seria feita a estudantes carentes 

de recursos, e também às bibliotecas escolares. Os livros que o MEC editaria deveriam 

ser escolhidos por uma comissão designada pelo próprio ministério e deveriam ser 

obrigatoriamente aceitos por todas as escolas, mantendo a possibilidade de que cada 

escola pudesse adotar também outros títulos. Nas considerações para editar o decreto, 

o presidente reconhecia:

ser obrigação do Estado o fornecimento de recursos indispensáveis à promoção 
da educação popular, de modo a assegurar iguais oportunidades a todos, que 
as condições do ensino popular no país eram muito precárias, sendo comum 
a ausência de livros para alunos e mesmo professores, uns e outros obrigados 
a servir-se apenas de anotações e apostilas para os trabalhos escolares, que o 
elevado preço do livro didático impossibilitava sua aquisição pela maioria dos 
estudantes, ou onera excessivamente o orçamento familiar, que, competia à 
União intervir no domínio econômico para assegurar a livre distribuição de 
mercadorias e serviços essenciais ao consumo e uso do povo... (BRASIL, 1964). 

Segundo Alves (2010, p. 137), essa medida não gerava a tão temida estatização da 

produção de livros didáticos, mas garantia aos alunos acesso a material gratuito.

Entretanto, tal ação do Estado teve vida curta, pois em 14 de abril de 1964 o De-

creto nº 53.887, assinado ainda no governo interino por Ranieri Mazzilli, revogou o 

Decreto 53.583, alegando que esse decreto feria a liberdade de ensino ao tornar obri-

gatória a adoção dos títulos publicados pelo MEC. Com isso, a política do livro didático 

continuaria nos moldes da Campanha Nacional do Material de Ensino (CNME), criada 
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em 12 de janeiro de 1956 pelo Decreto-lei nº 38.556, que não falava em distribuição 

gratuita mas em venda a preço de custo dos materiais produzidos por essa campanha. 

Lembremo-nos de que estamos nos referindo agora ao início do período da ditadura 

militar no Brasil, que durou de 31 de março de 1964 a 1985, com a eleição de Tancre-

do Neves para a presidência da República.

Curioso é que em boa parte dos preâmbulos dos decretos a respeito do livro didá-

tico faz-se menção à preocupação com a educação das classes populares; no entanto, 

o que menos se verifica são ações que reiterem essa preocupação. Nesse período da 

ditadura não houve aproximação do Estado em relação a pais, alunos ou educadores, 

mas sim a empresas que concorriam no mercado editorial, que cresceram muito ao 

longo desse período.

Nessa fase da história do Brasil, o país iniciou um processo de busca de desenvol-

vimento econômico aliado mais aos setores empresariais industriais e financeiros do 

que aos setores agrário e pecuário. Com isso pretendia também atrair investimento 

de capital estrangeiro como forma de alavancar o desenvolvimento econômico. Foi 

o período chamado de milagre econômico, apresentando altas taxas de crescimento. 

Com a abertura do país ao capital estrangeiro, muitas empresas de fora instalaram-se 

aqui. No entanto, naquele período o país não ostentava muita estabilidade política, 

pois o golpe militar gerara muita insatisfação em diversos setores da sociedade, tanto 

que surgiram vários movimentos de guerrilha contra o regime instaurado. A fim de 

oferecer garantias de tranquilidade aos investidores estrangeiros, e assim alcançar seu 

objetivo de desenvolvimento econômico, o lema do governo ditatorial alicerçava-se 

no binômio “Desenvolvimento econômico e segurança nacional”. O desenvolvimento 

econômico baseava-se na aliança de setores da burguesia nacional ao capital estrangei-

ro como forma de atualizar o parque industrial, enquanto a segurança nacional ficava 

a cargo da Escola Superior de Guerra, que por meio de seus estudos e propostas, 

definidos na Doutrina de Segurança Nacional, instruía as Forças Armadas no sentido 

de que, por princípio, elas existem para garantir a segurança do país contra inimigos 

externos. Um dos conceitos desenvolvidos pela Doutrina de Segurança Nacional era o 

de inimigo interno (AMARO, 1990), o que garantia assim às forças armadas a legitimi-

dade para usar de força mesmo contra brasileiros, desde que representassem perigo à 

estabilidade do regime, ou seja, poderiam atuar contra as guerrilhas, o que corrobora-

va a interpretação do texto constitucional, no sentido de que a elas cabe a garantia dos 

poderes constitucionais, da lei e da ordem.

A partir de 1964 o Brasil assinou vários acordos com a United States Agency for 

International Development (USAID). A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvi-

mento Internacional foi criada pelo presidente Kennedy, em 1961, com a finalidade de 
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gerenciar a ajuda externa civil, ou seja, a países carentes ou em desenvolvimento. Como 

decorrência dessa ajuda, os Estados Unidos garantiam o alinhamento desses países ao 

seu bloco. Nessa época o mundo vivia o auge da GerraFria. No Brasil, entre outros acor-

dos assinados com a USAID, também foram assinados alguns com o MEC, que acabaram 

sendo conhecidos como acordos MEC/USAID. Desses, um dizia respeito à produção de 

livros técnicos e didáticos, o Acordo MEC-SNEL-USAID de Cooperação para Publicações 

Técnicas, Científicas e Educacionais, assinado em 06 de janeiro de 1967.

Otaíza Romanelli aponta que

por esse acordo, seriam colocados, no prazo de 3 anos, a contar de 1967, 51 
milhões de livros nas escolas. Ao MEC e ao SNEL incumbiriam apenas respon-
sabilidades de execução, mas, aos técnicos da USAID, todo o controle, desde 
os detalhes técnicos de fabricação do livro até os detalhes de maior importân-
cia como: elaboração, ilustração, editoração e distribuição de livros, além da 
orientação das editoras brasileiras no processo de compra de direitos autorais 
de editores não brasileiros, vale dizer, americanos (ROMANELLI, 1978, p. 213).

Conforme Alves (2010), 

a alta quantidade de recursos disponíveis através da COLTED (Comissão do 
Livro Técnico e Didático), a centralização e burocratização do processo, e a 
corrida para ganhar concorrências, muitas vezes através da barganha e da cor-
rupção, acabou gerando o chamado ‘escândalo da COLTED (p. 140).

Com isso abriu-se investigação para apurar as denúncias, e em 1971 o Decreto nº 

68.728 revogou aquele que havia criado a COLTED, de forma que a política para o livro 

didático voltou a ficar a cargo do INL, o qual assumiu o acervo, o pessoal e os recur-

sos anteriormente subordinados à COLTED. O INL deveria “autorizar a celebração de 

contratos, convênios e ajustes com entidades públicas e particulares e com autores, 

tradutores e editores, gráficos, distribuidores e livreiros” (OLIVEIRA et al., 1984, p. 57 

apud ALVES, 2010, p. 137). Encerradas as atividades da COLTED, findaram-se também 

os recursos da USAID direcionados aos programas de livros didáticos. 

Esse fato trouxe a necessidade de se descobrirem formas de financiamento do livro 

didático, e o MEC, com a Portaria nº 35 de 11/03/1970, por meio do INL, começou a 

coeditar livros em parceria com diversas editoras e passou a cobrar dos estados contri-

buição para o Fundo do Livro Didático, a partir de 1970. 

Em 1971 foi criado o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLI-

DEF). A partir de 1976, com a extinção do INL, a Fundação Nacional de Material Esco-

lar (FENAME), criada em 1967 para a distribuição de material escolar, como cadernos, 

lápis, borrachas e mapas, assumiu a responsabilidade pelo livro didático. Atuou até 
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1983, quando foi substituída pela Fundação de Apoio ao Estudante (FAE), a qual deu 

continuidade inclusive ao PLIDEF.

Com o fim da ditadura e de seu regime de exceção, que impôs censura, tolhen-

do a liberdade de expressão, o país voltou a respirar ares de democracia. As pessoas 

passaram a expressar livremente seus pensamentos e preferências. Os movimentos 

populares afloraram ainda mais, e segmentos diversos da sociedade passaram a reivin-

dicar reconhecimento e direitos. O governo que assumiu se mostrou intencionado a 

reconhecer e atender às demandas das camadas populares. Tancredo Neves foi eleito 

em 15 de janeiro de 1985, e sua posse estava marcada para 15 de março daquele ano; 

no entanto, ele não assumiu a presidência porque no dia anterior ao da posse foi 

hospitalizado às pressas, vindo a falecer no dia 21 de abril. Em seu lugar assumiu a 

presidência o seu vice, José Sarney, que assumiu o governo até 15 de março de 1990, 

quando passou a faixa presidencial a Fernando Collor de Mello.

Em 1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático pelo Decreto nº 91542, 

de 19/08/1985, em substituição ao PLIDEF. A execução do programa ficou a cargo da 

FAE até 1997, quando foi extinta, e então passou a ser de responsabilidade do FNDE, 

que havia sido criado pela Lei nº 5.537 de 21/11/1968. 

A partir de 1985, com o PNLD, iniciou-se um processo de busca de tornar o livro 

didático uma realidade na sala de aula, com propostas de gratuidade e de direito ao 

professor de escolher o livro a ser usado em sua unidade escolar

A partir da década de 90 o MEC passou a se preocupar mais com a avaliação do 

livro didático; até então, sua preocupação estava mais voltada para a garantia de dis-

tribuição gratuita dos livros e sua chegada às escolas. Em 1994 iniciou-se um processo 

de avaliação dos livros didáticos para distribuição às escolas. Com a composição de 

grupos de trabalho, especialistas avaliam livros didáticos e elaboram o Guia de Livros 

Didáticos PNLD, a partir do qual os professores escolhem os títulos que irão utilizar.

Com o PNLD, a política para o livro didático no Brasil entra em novo patamar, 

com a introdução de novas diretrizes, como a eliminação dos livros descartáveis em 

prol dos reutilizáveis. Assim, as obras com exercícios para serem feitos nelas mesmas 

deixaram de ser compradas, e os professores passaram a poder escolher os títulos de 

sua preferência, 

Os livros são avaliados com base em três critérios centrais: adequação conceitual 

(não podem apresentar erros conceituais nem indução a erros); adequação metodoló-

gica (devem oferecer oportunidades variadas de aprendizado) e adequação à constru-

ção de uma ética plural e democrática (não podem apresentar preconceitos, discrimi-

nações ou proselitismo de natureza política ou ideológica).
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O PNLD tem funcionado desde então, e vem sendo aprimorado. No início as edi-

toras não aprovaram a medida, mas acabaram se submetendo à política adotada pelo 

governo. Com isso, a qualidade do livro didático apresentou melhorias.

Cury lembra que a criação do PNLD FAE se deu num contexto de definição de po-

líticas de assistência ao estudante (CURY, 2009).

Hoje o livro didático responde pela maior parte da receita de algumas editoras, pois 

ao longo das últimas décadas se tornou mercadoria com venda garantida, e o Estado se 

tornou o maior consumidor. Esse dado não deve ser desprezado nem menosprezado 

em qualquer avaliação que se faça a respeito desse produto, objeto ou mercadoria que 

é também instrumento de ensino-aprendizagem doravante.
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Fontes e referenciais para o aprofundamento temático

1) Procure em livros didáticos de outras épocas. Comparem os exercícios propostos e verifi-
quem em que medida eles auxiliam a compreensão dos conteúdos por parte dos alunos.

2) Como você avalia o histórico da regulamentação a respeito do livro didático?
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