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PREFÁCIO

NUNCA É CEDO  
PARA TRANSFORMAR VIDAS:  
O ENSINO DE HISTÓRIA  
COMO FORMA DE RESISTÊNCIA

É com muita alegria e orgulho que apresentamos nesta cole-
tânea uma amostra dos resultados preliminares de parte da primeira 
turma (2020) do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História 
/ Mestrado Profissional (PROFHISTÓRIA) da Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Campus Xinguara. Tais estudos 
se somam a dois capítulos de convidados externos e cujos intentos 
visam, no conjunto, entrelaçar reflexões sobre a distância entre normas 
e práticas educacionais, mediante temas e abordagens inovadoras, 
além de debater os desafios e as conquistas do universo escolar.

O empenho integra a resiliência da área de Ensino de História 
que deu mostras dos ganhos de território quando, a partir de 2007 ao 
menos, as discussões para a criação da rede nacional, ancorada na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ganhou força. Seis 
anos depois, em 2013, com a aprovação da proposta pela Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o 
PROFHISTÓRIA pode iniciar em agosto 2014.

O decênio de pleno funcionamento que se avizinha no horizonte 
do Programa é a prova cabal de sua pujança, uma vez que seu alcan-
ce chegou a regiões até então impensáveis, como a cidade paraense 
de Xinguara, que, distanciada aproximadamente 800 km da capital do 
estado, Belém, sequer dispunha da presença de uma Instituição de 
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Ensino Superior (IES) em seus limites geográficos ou em regiões vizi-
nhas até àquele momento. Estamos fazendo alusão ao ato fundacional 
da já citada UNIFESSPA, que nasceu na mesma época de criação do 
Mestrado Profissional em Ensino de História, ainda que resultante de 
outro movimento, qual seja: o desmembramento do Campus de Mara-
bá da Universidade Federal do Pará (UFPA), por intermédio da Lei no 
12.824, de 5 de junho de 2013, que o converteu em sede da nova IES.

Com efeito, as metas da instituição recém-criada, UNIFESSPA, 
levaram, na ocasião, com que ela também se estabelecesse no muni-
cípio xinguarense, cujo Campus inaugurou, exatamente com a Licen-
ciatura em História, as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
2014 junto ao Instituto de Estudos do Trópico Úmido (IETU). Mais cinco 
anos se passaram até que, em 2019, sob a Coordenação do Professor 
Bruno Silva, o corpo docente do curso obteve a aprovação de um polo 
do PROFHISTÓRIA. Este contava ainda com a participação dos Pro-
fessores Andrey Minin Martin – então docente na UNIFESSPA –, Anna 
Coelho, Daniel Brasil Justi e Eduardo de Melo Salgueiro, todos atuantes 
em Xinguara, cujos esforços foram somados aos de Carlo Guimarães 
Monti, Karla Leandro Rascke, Valéria Moreira Coelho de Melo, colegas 
do Campus de Marabá, bem como de Lucélia Cardoso Cavalcante, 
que hoje também é Vice-Reitora da UNIFESSPA. Mais recentemente, 
nós, os organizadores que vos fala, Heraldo Márcio Galvão Júnior e 
André Furtado, também fomos incorporados à equipe em 2021.

A imperiosidade desses registros se evidencia quando salien-
tamos que, naqueles anos de submissão da proposta e implantação 
do polo, em Xinguara, do PROFHISTÓRIA, muitos obstáculos foram 
impostos ao então Curso de História do IETU, inclusive por intermé-
dio do chamado “fogo amigo”, via contrariedades internas, em nossa 
própria instituição. Alguns diziam que éramos jovens ainda enquanto 
Licenciatura, ao que respondíamos que nunca seria cedo para tentar 
mudar o mundo e transformar vidas, pois sabíamos que, lendo tais dis-
cursos ao avesso e em suas entrelinhas – como manda a boa prática 
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do ofício – percebíamos de pronto que nada mais havia nessas falas 
domésticas do que inglórias competições. Venceu a prudência cons-
trutiva, a Educação de qualidade / propositiva e o trabalho em equipe.

Não por outros motivos, as maiores evidências dessas conquis-
tas podem ser lidas na presente coletânea que reúne, portanto, dez 
estudos com variados enfoques e temáticas.

Para abrir a coletânea, reservamos um espaço para nossa con-
vidada externa, a Professora Vanessa Nicoceli Bull, já Mestre pelo 
mesmo Programa de Pós-Graduação, mas tendo concluído sua dis-
sertação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URFGS), 
cuja amostra aparece aqui junto ao capítulo intitulado O movimento 
de migração, tempo e espaço: proposta de abordagem didática a 
partir do livro didático.

Na sequência, temos oito resultados parciais das pesquisas 
ainda em andamento dos nossos mestrandos, da UNIFESSPA.

Assim, o segundo capítulo, de autoria do Professor Marcelino 
Anderson da Silva Assis, sublinha A Lei nº 13.006/2014: contexto histó-
rico e recepção na educação brasileira.

No capítulo 3, escrito pela Professora Candida Lisboa Belmiro, é 
abordado o tema do O ensino de História Local: a prática pedagógica 
no Ensino Fundamental I.

O quarto, assinado pelo Professor Ronny Pyterson Romano dos 
Santos, enfatiza a Educação escolar indígena: um panorama sobre os 
periódicos da CAPES.

Ato contínuo, temos a Professora Valéria Moraes com sua pes-
quisa sobre o Ensino de História e os alunos com deficiência visual: 
estudo sobre o Ensino Remoto Emergencial.

Já o capítulo 6, do Professor Alisson Lião, nos traz O Ensino de 
História da Shoah: reflexões sobre materiais didáticos do Yad Vashem.
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O sétimo, de autoria da Professora Virgínia Torres Cavalcante 
Sales, conta-nos Da Redemocratização à BNCC: avanços sobre o uso 
de fontes e o Ensino de História.

No capítulo 8, escrito pelo Professor José Paulo Lopes Monteiro, 
há um olhar acerca do Ensino de História indígena: abordagens histo-
riográficas e desafios à prática docente.

Com o penúltimo, nono, da Professora Dulcirene Valente Neta, 
podemos conhecer a Vila Arraias, “A Terra Prometida”: memórias dos 
expropriados e arraienses (1980-2021).

Por fim, mas não menos importante, acha-se o estudo do nos-
so segundo convidado externo, o Professor Maicon Roberto Poli de 
Aguiar, igualmente Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em rede, 
porém, tendo obtido o título junto ao PROFHISTÓRIA da Universidade 
do Estado de Santa Catarina (UDESC), e que, aqui, nos apresenta o 
capítulo A velha notícia de um filme de clichês: representações sobre o 
Oriente Médio através de alguns olhares Ocidentais.

Face a um painel assim rico e diversificado que compartilha 
saberes já sedimentados e aponta caminhos para a construção de 
outros, deixamos o(a)s leitore(a)s à vontade para transitar por suas pá-
ginas à cata, quem sabe – ao menos assim esperamos – de táticas ou 
estratégias, além de arsenais para engrossar as fileiras dos incontor-
náveis Combates pelo Ensino de História aos quais somos convocados 
diuturnamente.

A primeira batalha, de implantação do Programa de Pós-Gra-
duação no polo Xinguara, vencemos: resta agora aguardar novos 
fronts e florescimentos da boa reflexão acadêmica que temos buscado 
plantar e trocar. Portanto, resta-nos bradar com entusiasmo e expecta-
tiva: que venha o doutorado!

HERALDO MÁRCIO GALVÃO JÚNIOR & ANDRÉ FURTADO,
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará,
Campus Xinguara, Inverno Amazônico de 2022.
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INTRODUÇÃO

O tema da migração é recorrente e complexo, pois a movimen-
tação de pessoas ocorre em contextos temporais, sociais e históricos 
diferentes, por todo globo de forma ampla, a partir de diversas situa-
ções – dentre as quais estão motivações políticas, econômicas e so-
ciais – e transpondo diferentes territórios. Os números de pessoas que 
migram chegaram a aproximadamente 272 milhões de migrantes inter-
nacionais em 2019 (IOM, 2019, p 25). Apesar da atualidade do tema e 
dos números expressivos, ele parece não apresentar grande relevân-
cia como objeto de estudos em sala de aula. Costuma ser trabalhado 
em caráter informativo, a partir de conteúdos e períodos específicos, 
sem merecer uma maior atenção ou mesmo uma problematização por 
parte dos docentes.

Em âmbito escolar, o componente de Geografia trata os con-
teúdos migratórios de forma reduzida, com ênfases em números, 
relacionados às taxas de migrações externas e internas (BRUMES; 
LOURENÇO, 2016, p. 211). Também deixam de lado as percepções 
sobre as “necessidades, desejos, sofrimentos e sonhos” das pes-
soas (SCORRE apud BRUMES, 2016, p. 212) que, junto a outras si-
tuações, perpetuam e estimulam o processo de movimentação de 
indivíduos e grupos.

Em relação ao Ensino de História, é possível encontrar trabalhos 
que recortam elementos provenientes do tema. Como a pesquisa que 
analisa os livros didáticos e percebe a ênfase dada ao estudo das 
relações econômicas e étnicas, no que se refere aos movimentos de 
imigração europeia, a partir do século XIX (LIA; RADÜNZ, 2016). Ou, 
ainda, outra perspectiva de trabalho que demonstra a possibilidade 
de compreender o movimento de migração a partir da realidade dos 
estudantes (CARMO; ABREU, 2013).
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O tema da migração foi base para a escrita do meu trabalho 
de dissertação junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
História / Mestrado Profissional (PROFHISTÓRIA) da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS), entre os anos de 2018 e 2020. 
A pesquisa foi realizada em uma escola particular localizada em um 
bairro de periferia na cidade de Porto Alegre, capital gaúcha (RS). Os 
estudantes são provenientes do bairro e de bairros próximos a escola. 
A região caracteriza-se por um bairro residencial, com pequeno comér-
cio e prestadores de serviço. A realidade dos moradores e estudantes 
da escola está incluída na situação de classe média baixa, formadas 
por pessoas oriundas de outras regiões periféricas da capital e de ci-
dades do interior do estado.

O trabalho desenvolveu uma sequência de atividades que pri-
vilegiou a atuação dos estudantes na construção do conhecimento 
histórico. A metodologia colocou os jovens como sujeitos históricos, 
que carregam experiências de vida composta por conhecimentos e sa-
beres significativos. A pesquisa envolveu a análise do material didático 
utilizado pelos estudantes participantes do trabalho.1 Neste capítulo 
irei apresentar parte da pesquisa que se ateve a analisar elementos 
do material didático, de Sexto e Sétimo ano, com conceitos e habilida-
des da História e Geografia, condensado no componente curricular de 
Ciências Humanas.2

A análise dos conceitos e habilidades destes livros didáticos 
compreende a composição do material e a maneira em que escolhas 
e abordagens da minha prática docente podem ser apresentados aos 
estudantes a partir deste mapeamento curricular. Principalmente no 

1 Ciências Humanas, 6° Ano, Ed. Moderna, 2016 (Sob Medida); Ciências Humanas, 7° Ano, 
Ed. Moderna, 2016 (Sob Medida).

2 Este material foi compilado especialmente para este componente e escola. A capa do livro 
traz o nome da escola, o nome da componente curricular (Ciências Humanas) e o ano a 
que se refere (6° ou 7° ano). A disposição dos conteúdos ficou arranjada de forma que dis-
tribua e intercale conceitos e habilidades das disciplinas de História e Geografia, elegidos 
pelo grupo de professores atuantes nas unidades do Centro de Ensino.
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que se refere ao trabalho do movimento de migração de pessoas, no 
tempo e no espaço.

Segundo Circe Bittencourt, o livro didático sistematiza conteú-
dos e conhecimentos provenientes de uma proposta curricular de 
uma determinada época, também pode influenciar o modo em que 
o conteúdo é ensinado, e se constitui em um veículo portador de um 
sistema de valores de uma cultura (BITTENCOURT, 1997, p. 72). Desta 
maneira, é possível identificar por intermédio da análise dos materiais 
didáticos, os elementos que marcam o processo de aprendizagem das 
turmas de Sexto e Sétimo ano desta realidade escolar.

As produções de livros voltadas ao trabalho didático possuem 
alcance significativo, principalmente por se tratarem de conhecimento 
acessível à maior parte da população escolarizada no nível fundamen-
tal e, assim, contribuíram e ainda contribuem, para a construção de 
conceitos e de um discurso histórico dominante (ABUD, 1997, p. 28). 
Diante disto, é possível compreender que materiais de livros didáticos 
em geral podem influenciar ou direcionar a construção do conheci-
mento de jovens, em gerações inteiras. No entanto, apesar do grande 
alcance do livro didático, ele somente se constitui a partir de seu uso na 
prática pela instituição escolar e da elaboração de currículos, ou seja, 
o material se configura em um elemento, parte de uma estrutura mais 
ampla que permite “organizar as experiências e atividades de crianças 
e jovens para a formação e construção de subjetividades e identidades 
sociais” (GASPARELLO, 2012, p. 86).

Mesmo sendo um recurso importante para o Estado ou para 
grupos da sociedade, pois se trata de um documento oficial que re-
gistra e estabelece diretrizes de uma “estrutura institucionalizada da 
escolarização” (GOODSON, 2013, 21), o currículo, assim como mate-
riais didáticos não são colocados em prática sem o sujeito de ação, ele 
necessita do agente de aplicação ou intervenção, no caso, da atuação 
docente. Com isso, da mesma forma que os “usos que professores 
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e alunos fazem do livro didático são variadas [...] e podem se efetuar 
em instrumentos de trabalho mais eficiente e adequado às necessida-
des de um ensino autônomo” (BITTENCOURT, 1997, p. 73), o currículo 
escrito também se trata de um “testemunho visível, público e sujeito a 
mudanças” (GOODSON, 2013, p. 21, grifo meu). Há direcionamentos 
formais de currículo, mas que se constroem nos limites e possibili-
dades entre o texto normativo, conteúdos programáticos, abordagens 
narrativas e a prática didática, que se efetiva com a ação e relação 
docente e discente, no ambiente escolar e na sala de aula.

A análise de partes ou trechos dos livros didáticos do compo-
nente curricular de Ciências Humanas permitiu identificar possibilida-
des de trabalho em sala de aula, provenientes da minha experiência 
de trabalho. Foi possível construir uma abordagem pedagógica que 
escolheu e apontou elementos sobre migração, tempo e espaço nos 
recursos disponíveis pelo material em questão.

É necessário assinalar a palavra migração como o movimento 
de pessoas de um lugar para o outro. Assim, migrante é um termo 
que abrange as pessoas que se deslocam do local de sua residência 
habitual para um novo local (BARTLETT, 2015, p. 1153). A proposta 
de trabalhado docente buscou evidenciar a problematização dos 
diversos trajetos que envolvem uma série de fatores e aspectos que 
se configuram a partir de concepções e percepções do mundo ao seu 
redor, constituídas a partir de experiências de locomoção, trajetória 
e fixação, bem como de relações sociais, econômicas, étnicas e 
identitárias, preconceitos e estereótipos, entre outros elementos.

Neste sentido, os pontos centralizadores de discussão foram as 
diferentes temporalidades e compreensão de realidades e visões de 
mundo, movimentação pelo espaço e migração. O foco desta abor-
dagem objetiva relacionar e aproximar os estudantes “da realidade do 
fenômeno que é objeto de estudo” (HERNANDES, 1998, p. 46). Desta 
forma, a pesquisa buscou trazer, aos envolvidos, discussões que lhe 
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fariam sentido no decorrer do desenvolvimento da sequência didática, 
que a pesquisa haveria de realizar.

O MOVIMENTO DE MIGRAÇÃO  
DE PESSOAS A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO

Em geral, no decorrer dos conteúdos do livro didático é possí-
vel perceber elementos que podem ser associados com a movimen-
tação humano no espaço. Como exemplo, em uma sessão que se 
dedica ao tema da Orientação no espaço geográfico, encontra-se a 
interpretação do mapa ilustrado que apresenta As origens da agricul-
tura e da criação de animais (a partir de 8000 a.C.), é possível desen-
volver a compreensão de como seres humanos migraram por todo 
globo, pois a imagem apresenta as origens dos alimentos em vários 
lugares do planeta, como o arroz que é bastante comum nas mesas 
dos brasileiros, é proveniente da região onde hoje está localizada a 
China, cerca de 8000 a.C. Ou, ainda, quando trata da movimentação 
de pessoas na expansão territorial romana ou o processo de rurali-
zação da Europa. Os elementos tratados colocam em questão o ser 
humano em movimento, foco desta pesquisa, mas alguns recursos 
potencializam as discussões sugeridas neste tema.

A primeira unidade do livro do Sexto ano é chamada Introdução 
ao estudo de História e o estímulo inicial para o conteúdo trata-se de 
uma imagem de uma rua movimentada de São Paulo que mostra car-
ros, prédios e pessoas atravessando esta via em uma faixa de segu-
rança. Na imagem há uma caixa de texto à esquerda com um trecho do 
depoimento de Dona Alice, que passou a morar em São Paulo quando 
criança e que trabalhou, a partir de 12 anos de idade, como costureira 
na rua Duque de Caxias, a mesma retratada na imagem citada acima. 
O quadro do lado direito da imagem sugere discussões e atividades 
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relacionadas, entre outros, com a memória, experiência de vida dos 
estudantes, passado e presente, e também ao espaço urbano.

Um ponto importante desta pequena sugestão de atividades 
destacado em sala de aula foi a experiência de uma pessoa comum, 
não de uma figura conhecida da política, da televisão ou do cinema, 
pois o trecho escolhido para compreensão da passagem do tempo de 
vida de um indivíduo, se refere ao caso de uma mulher trabalhadora, 
migrante que se deslocou junto a família da cidade de Aparecida do 
Norte para São Paulo, com 3 anos de idade, e que ainda na adoles-
cência iniciou a profissão de costureira. Em seguida a atividade sugere 
que os estudantes produzam um relato em que deve conter a narração 
de experiências pessoais, alegres ou tristes, de sonhos ou descober-
tas, que tenham tido até aquele momento de suas vidas. Este exercí-
cio mobiliza instrumentos que contribuem para a compreensão dos 
estudantes, de que a passagem do tempo ocorre em cada trajetória 
individual, inclusive nas deles e que também possuem experiências 
pessoais significativas, que não precisam ser de figuras famosas ou 
com proeminência na política para serem importantes.

Neste caso, a escolha metodológica para o trabalho desta par-
te do livro didático, bem como para a realização desta proposta de 
atividade com os jovens, foi buscar compreender suas experiências, 
vivências e saberes como parte do processo de construção de conhe-
cimentos. Esta abordagem possibilita a atuação dos envolvidos como 
sujeitos da História, a partir da identificação com os indivíduos com 
vivências próximas as deles. Este procedimento se torna efetivo com 
o exercício de relação com os “objetos de estudo significativos” (BIT-
TENCOURT, 2013, p. 201).

Desta forma, o trabalho com base na realidade de vida de Dona 
Alice, mulher, trabalhadora e migrante possibilita destacar a concep-
ção de sujeito histórico. Esta trajetória foi trabalhada no sentido de 
criar possibilidade de interação dos estudantes com narrativas de pes-
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soas reais, com a comparação com suas trajetórias individuais, bem 
como apontar a temporalidade percebida na história de migração e 
adaptação da mulher e também a ideia de um trajeto de vida que se 
movimentou no território. O processo de migração trouxe jeitos, modos 
e costumes do interior para a experiência de viver em uma cidade gran-
de, com outras concepções de vivências.

Esta parte do livro didático se trata da abertura do capítulo, 
apresentada em uma página. Na minha atuação docente, o material 
possibilitou desenvolver conceitos importantes para o estudo da mi-
gração pelos jovens. É significativo colocar na explicação do conteúdo 
e levantamento das discussões com os estudantes, a evidência na 
experiência humana, com ênfase na trajetória composta por elementos 
que se desenvolvem no tempo e no espaço e a diversidade de modos 
de ver o mundo em diferentes contextos. Além disso, mostrar que são 
as realidades humanas que compõem a história e que cada estudante 
também é sujeito.

Segundo Fernando Hernandez, os estudantes devem aprender 
a pesquisar a partir de problemas relacionados a “vida real”. Assim, é 
possível problematizar a aplicabilidade dos saberes disciplinares na 
aprendizagem do jovem, e também a elucidação de demandas da 
experiência humana, no caso de situações provenientes da experiên-
cia dos próprios estudantes (HERNÁNDEZ, 1998, p 51). O conheci-
mento se constrói a partir dos saberes trazidos pelos discentes, bem 
como pelo intermédio docente, e a relação com conceitos apresenta-
dos por diversas áreas do conhecimento. Na prática, esta construção 
realizada pelo estudante, enriquece o processo de ensino, e isso é 
possível a partir da “reorganização do saber que passa pela poten-
cialização do diálogo” (GARRIDO, 1992/1993, p. 47).

A relação dialógica é pertinente na medida em que busca iden-
tificar e analisar as experiências trazidas pelos jovens, saberes trazi-
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dos por eles e promover a construção de conhecimentos a partir da 
discussão do tema da migração com os participantes.

Um ponto importante de trabalho, neste sentido, foi contemplar 
a ideia de construção de conhecimentos de discentes, a partir da iden-
tificação de trajetórias reais migrantes. A intenção foi possibilitar que 
os jovens compreendam que o processo de migração é formado a 
partir de pessoas, que sentem como eles e não são apenas massas 
de migrantes em movimento, sem identidade.

As professoras Maria Andréa Carmo e Rosyane Abreu publica-
ram a experiência de sala de aula que obtiveram a partir do conteúdo 
do tema da migração. O trabalho foi realizado em uma escola locali-
zada em uma região de Uberlândia, caracterizada pelo processo de 
migração interna recente, marcado pela falta de recursos e serviços 
públicos básicos àquela população. O objetivo foi dialogar com as di-
ferentes experiências humanas e suas temporalidades para que o En-
sino de História possibilitasse a elevação da autoestima dos estudan-
tes, sujeitos envolvidos diretamente no movimento migratório daquele 
local (CARMO, 2013). A pesquisa das professoras mineiras possui uma 
metodologia que privilegia as experiências de vida dos participantes, 
em que a migração é tratada como tema de estudo e parte da realida-
de em que vivem os estudantes envolvidos. Os conceitos trabalhados 
dialogam com as especificidades de suas realidades e tal dinâmica 
contribui na construção dos conhecimentos e para os estudantes pos-
sibilitam, o acesso a saberes diversos, provenientes da prática escolar, 
mas também de sua própria experiência de vida.

O exemplo de Dona Alice, uma costureira migrante contribuiu 
para a problematização das experiências de vida das famílias dos estu-
dantes na minha realidade docente, ao trazer elementos de identifica-
ção de trajetórias e situações reais pessoais. Ainda, como instrumento 
facilitador desta abordagem, o livro didático sugere o filme Narradores 
de Javé, de 2003, de Eliane Caffé, que conta a história de um povoado 
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que será atingido por uma barragem, em que os moradores decidem 
reconstruir sua história por meio das lembranças pessoais da popula-
ção do local. No livro didático, a sugestão do filme ocupa um peque-
no box como complemento para o capítulo. Contudo, a sugestão foi 
apresentada aos jovens de forma que percebessem a importância da 
história oral dos indivíduos que vivenciam trajetórias e como a história 
comporta diferentes interpretações do passado.

Como prática pedagógica, a minha escolha foi dar ênfase a 
estes aspectos. Esta seleção de abordagem do conteúdo inicial do 
livro didático permite uma discussão sobre o trabalho dos conceitos 
relacionados a movimentação de pessoas como um processo de mi-
grações. Neste sentido, dentro deste “fenômeno universal, e em certa 
medida, transhistórico” (MOYA, 2018, p. 25), ou seja, que ocorre em 
formatos diversos, em várias realidades em todo planeta, e desde os 
primeiros grupos humanos.

Em relação ao Brasil, o país é marcado historicamente por um 
grande movimento interno de migrantes e pela recepção de um grande 
número de imigrantes. O processo de colonização e exploração de seu 
território demandou a vinda de estrangeiros, e a historiografia brasileira 
buscou compreender o tema da imigração a partir de olhares distintos. 
Dentre eles, com estudos preocupados em compreender o processo 
de chegada de europeus para o Brasil a partir do século XIX. Neste 
contexto, por exemplo, alguns trabalhos foram concebidos a partir de 
um marco teórico, que se concentra em compreender fatores econô-
micos que ocasionaram a saída de pessoas de suas comunidades de 
origem. Segundo Herbert Klein, as pessoas migram devido às deman-
das políticas e econômicas que enfrentam em suas comunidades e 
buscam em uma nova realidade, meios de resolver tais situações. Para 
ele, as “condições econômicas constituem o fator de expulsão mais 
importante” (KLEIN, 1999, p. 13-32).
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Esta abordagem está relacionada à categoria de mobilidade 
forçada que se baseia na ideia de que as “transformações do espa-
ço econômico podem ser explicadas a partir da mobilidade do tra-
balho e do capital como movimento endógeno da estrutura econô-
mica e social” (ROCHA, 1999, p. 155). As pesquisas, neste sentido, 
preocupam-se com a migração e as relações do ser humano com o 
trabalho e o capital e se imbricam nos estudos acerca de aspectos 
macroeconômicos das relações sociais. Alguns estudos com ênfase 
na imigração, por exemplo, também utilizam de debates identitários 
para a compreensão do tema, ao se preocuparem com as relações 
sociais que se estabelecem com a chegada de imigrantes e como as 
identificações de pertencimento étnicos se constituem, com bastante 
fôlego em relação aos estudos sobre a imigração europeia a partir de 
meados do século XIX.

Na trajetória do componente curricular de História, algumas prá-
ticas e metodologias do Ensino possibilitaram que as noções sobre 
migrações em seus diversos formatos, ficassem restritas a interpreta-
ções, que reproduziram um ideário de formação étnica que afirma que 
a população brasileira se originou de um misto de etnias e culturas 
que convivem em harmonia e sem preconceitos. Isto explica, talvez, o 
grande interesse pelo estudo das relações étnicas formadas a partir da 
convivência de brasileiros e imigrantes.

Neste sentido, a História do Brasil em algumas realidades es-
colares foi ensinada “visando construir a ideia de um passado único e 
homogêneo, sem atentar para os diferentes setores sociais e étnicos 
que compõem a sociedade brasileira” (BITTENCOURT, 2013, p. 198). 
Os movimentos de migração foram interpretados como um processo 
de vinda de estrangeiros que passam a compor uma nação. Com isso, 
estas interpretações produziram determinadas abstrações, reiteradas 
por frases de senso comum sobre o país, como a ideia de que o Brasil, 
diferente dos outros países da América (Espanhola), trata-se de uma 
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“nação marcada pela unidade” e que seu povo se configura como 
“solidário e amante da paz” (NADAI, 1992-1993, p. 150).

Esta abordagem do Ensino de História sobre a movimentação 
de pessoas para o Brasil pode ser problematizada, pois enquanto se 
padronizar a ideia de que há harmonia entre os grupos sociais de dife-
rentes ascendências não se irá escutar as vozes daqueles que não se 
sentem representados nesta “história” ensinada, construída a partir de 
um fio condutor do processo histórico que esteve centralizado na atua-
ção do colonizador português e imigrantes europeus, considerando 
paritária a experiência de africanos e outros grupos étnicos americanos 
(NADAI, 1992-1993, p. 149). A reprodução desta abordagem ocultou 
a existência de demandas e atuações de grupos inteiros, que quan-
do tratados pelos currículos da disciplina de História foram colocados 
como periféricos ou ilustrativos.

Enrique Dussel considera que as relações de exploração e do-
minação que a Europa estabeleceu em outros continentes, a partir do 
século XVI, permitiu a constituição de uma série de mecanismos de 
colonização e controle que duram até os dias atuais. A História (como 
disciplina e como discurso), por sua vez, na versão do colonizador, 
foi difusora da “modernidade europeia” a partir da “falácia desenvolvi-
mentista”, que opera a partir da “centralidade” de experiências a partir 
da visão eurocêntrica, e todas as “outras culturas [tidas] como sua pe-
riferia”, com um grau de desenvolvimento – principalmente econômico 
– inferior (DUSSEL, 2005, p. 30).

Diante disto, o grande peso dado às experiências da vinda de 
estrangeiros europeus para a América, como elemento colonizador, 
teve influência na visão eurocêntrica da história, pois privilegiaram a 
ação considerada civilizadora e desenvolvimentista da atuação des-
tes estrangeiros. A concepção que permite iluminar o olhar sobre as 
diversas realidades de vida migrante, carrega consigo a compreensão 
das diversas temporalidades e forma de olhar o mundo de indivíduos 
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e grupo em contextos e culturas. Assim, os recursos didáticos também 
permitiram construir uma prática pedagógica que discutem as concep-
ções de tempo e temporalidades.

NOÇÕES DE TEMPO E TEMPORALIDADES 
A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO

A compreensão de que os grupos humanos vivenciam suas 
realidades a partir da discussão das categorias de tempo e tempora-
lidades diversas permite construir conhecimentos histórico acerca da 
diversidade de trajetórias de vida, realidades migrantes, processos de 
movimentações no território.

O primeiro capítulo do livro didático do Sexto ano reserva boa 
parte de seu conteúdo para discussão e trabalho do conceito de Tem-
po. Ainda na provocação inicial do item, que trata da trajetória de Dona 
Alice, o debate ocorre com questionamentos sugeridos em um quadro 
de atividades, com o objetivo de fazer com que o envolvido construa 
noções preliminares de temporalidade com a seguinte pergunta: “O 
depoimento de Dona Alice faz referência a uma situação da realidade 
brasileira do passado e do presente. Que situação é essa? O que você 
sabe sobre esse assunto?”. As respostas para esta pergunta variam de 
acordo com o conhecimento alcançado por cada estudante e pela for-
ma em que estes conseguem abstrair a ideia de passagem de tempo. 
A pergunta se refere ao depoimento, contudo, a imagem da rua Duque 
de Caxias, com carros, iluminação pública e bastante movimento de 
pessoas também irá contribuir para o processo de interpretação e rela-
ção dos jovens sobre a infância e adolescência de Dona Alice, quando 
se mudou para São Paulo e começou a trabalhar, com aspectos da 
realidade deles e de outros migrantes nos dias atuais.
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Estes questionamentos possibilitam exercícios de imaginação 
e suposição a partir da realidade que estão acostumados, bem como 
relacionar com aspectos de suas vivências familiares e de seus co-
nhecimentos. A discussão foi realizada a partir de questões simples 
de comparação, com perguntas que procuram identificar se eles con-
sideram que haviam os mesmos carros, sinal de trânsito, ou até mes-
mo a iluminação pública ou como era a vida de Dona Alice durante o 
período relatado por ela.

O trabalho sobre percepções de tempo em estudantes do en-
sino regular é bastante significativo para o ensino de História, além 
de ser uma das questões mais ricas e complexas, pois também pro-
blemáticas (NADAI, 2018). Esta temática passou a ser desenvolvida 
com muito mais fôlego em pesquisas dos Mestrados Profissionais em 
Ensino de História (GIL, 2017), mas vem sendo discutida antes das 
edições destes Programa de Pós-Graduações. Os trabalhos sobre o 
tema aparecem com mais intensidade a partir do final da década de 
1990 como parte das discussões sobre estratégias e práticas de ensi-
no que buscavam se afastar de modelos tradicionais reprodutores de 
informações e não questionadores.

Durante as aulas busquei demonstrar que indivíduos e grupos 
por vezes não partilham as mesmas concepções de mundo, isso se 
dá pela forma em que o tempo é compreendido dentro das diversas 
ações sociais. Para este debate, François Hartog contribui com a no-
ção de que há diferentes formas de compreender o tempo, que se 
tratam da “expressão de uma ordem dominante do tempo. Tramado 
por diferentes regimes de temporalidade, ele é, uma maneira de tra-
duzir e de ordenar experiências do tempo – modos de articular pas-
sado, presente e futuro – e de dar-lhes sentido” (HARTOG, 2013, p. 
139). Nesta direção, é importante construir com estudantes na prática 
docente, as noções de temporalidades, quando se trata do movimen-
to de trajetórias de migrantes no tempo – de saída e de adaptação 
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nos lugares – bem como as relações com o espaço dos indivíduos 
que ao migrarem interagem em contextos e territórios, além de com-
preender as experiências que criam concepções de tempo diversas, 
articulam e dão sentido ao passado, presente e futuro.

Este desafio se trata de um exercício de reflexão sobre a ma-
neira em que a prática é dirigida pelo docente, e construída com os 
discentes, ao reconhecer que o tempo não se trata de uma entida-
de criada pela disciplina de História, mas faz parte de um processo 
complexo de percepção e experiências. Lana de Castro Siman afirma 
que o tempo construído social e historicamente se configura na cate-
goria central da experiência, do pensamento e das ações humanas, 
cujo sentido difere de uma cultura ou outra (SIMAN, 2015). Assim, a 
compreensão dos jovens de diferentes temporalidades torna possível 
desenvolver uma discussão sobre diversas experiências, diversidade 
étnica e cultural e as ações humanas em contextos distintos, bem 
como a compreensão da atuação migrante e as relações com as 
temporalidades vivenciadas no processo.

A primeira unidade do livro estudado neste trabalho, contém a 
seção com o título O tempo e a história e, como subtítulo, O controle do 
tempo. Nesta parte, a pergunta em destaque é a seguinte “Quais meio 
as sociedades humanas criaram para controlar o tempo?” para intro-
duzir a discussão sobre as diversas formas de controle do tempo que 
o ser humano fez e ainda faz uso, e descobrir com os jovens a maneira 
em que eles compreendem estas noções. Na primeira página, junto ao 
texto que identifica diversas formas de medição do tempo, incluindo a 
explicação de que o Brasil possui quatro fusos horários, há um quadro 
com um glossário que o explica. Para exemplificar os diferentes horá-
rios das regiões brasileiras, junto à fotografia de duas salas de aulas 
– uma da realidade de uma aldeia indígena no estado do Mato Grosso 
e outra de uma sala de aula de uma escola estadual de São Paulo – 
foram colocadas as imagens de dois relógios, marcando 8 horas na 
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foto da escola indígena e 9 horas na sala de aula paulista. O objetivo 
central nesta parte é identificar os horários diferentes no mesmo país, 
a partir de salas de aulas em formato diverso, mas parte da realidade 
que os discentes estão acostumados.

No texto, outro exemplo escolhido para explicar as diferentes 
temporalidades compara três realidades de vida de pessoas nascidas 
no Brasil. Um trabalhador de São Paulo que se desloca de transporte 
público e precisa se preocupar com o tempo que fica preso no trânsito; 
uma professora aposentada que pode acordar todos os dias a partir de 
seu relógio biológico e ir à praia quando quiser; outra mulher aposenta-
da que necessita continuar trabalhando para o sustento de sua casa, e 
precisa acompanhar o calendário de férias da empresa em que traba-
lha. Nesta parte, os exemplos sugerem que os indivíduos não vivem as 
mesmas percepções de tempo, apesar de viverem o mesmo contexto 
urbano. Esta abordagem permite construir com os envolvidos, a noção 
de que os indivíduos vivem e se relacionam com o tempo de formas 
diferentes, da mesma forma que eles, enquanto estudantes, possuem 
diversas formas de ver o mundo ao seu redor.

Ainda, com o objetivo de exemplificar temporalidades diversas, 
o material apresenta aspectos da realidade do povo Surui Paiter, do 
Centro-Oeste e Norte do país, que vivencia a passagem do tempo a 
partir de uma divisão entre os membros da comunidade: os que devem 
cuidar da mata (metare) e aqueles que cuidam da roça (Íwai). Entre os 
meses de seca, para eles entre maio a outubro, cada grupo se instala 
no local de suas funções e há troca de lados feita em ciclos anuais, 
comemorada com festa, chamada de Mapimaí. Nesta situação, bus-
co demonstrar aos estudantes que conhecem o calendário civil como 
guia de suas rotinas, que existem outras formas de perceber a passa-
gem do tempo, como a do povo Surui Paiter. Desta forma, o mesmo 
calendário não é significativo para as vivências daquela sociedade.
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O texto que finaliza a unidade é intitulado O presente é o mo-
mento que estamos vivendo. Trata-se de uma discussão filosófica so-
bre concepção de tempo, com a percepção do tempo presente, e a 
ideia de que para que haja presente é preciso haver tempo e uma 
consciência que possa dizer agora. O texto busca aprofundar algu-
ma reflexão nos leitores com o questionamento do que é realmente o 
passado e o futuro. A citação do trabalho de Sylvie Baussier, chamado 
Pequena história do tempo, busca criar nos estudantes as abstrações 
sobre essas questões.

A discussão das diversas temporalidades provenientes das dife-
rentes situações de ações humanas, foi escolhida para ser trabalhada 
a partir do material apresentado pelos livros didáticos. Este debate per-
mitiu tratar com os jovens que as trajetórias migrantes são construídas 
a partir da ideia de que são provenientes de realidades específicas, 
e os sujeitos envolvidos, assim, possuem uma experiência marcada 
pelas diferentes temporalidades do processo.

CONCLUSÃO

O livro didático analisado apresenta uma narrativa tradicional 
sobre o processo de migração de pessoas, mas o material tam-
bém traz em seu conteúdo recursos para o estudo, que podem ser 
trabalhados de modo que valorize trajetórias de vida migrantes, ex-
periências que compreendem diferentes temporalidades e relações 
com o território e enfatize a atuação humana no processo. A prática 
docente, diante desta realidade pode desenvolver significados que 
o material não aprofunda.

Segundo Cinthia Monteiro de Araújo, afirmar a presença de re-
lações que mantem a colonialidade no ensino de História significa se 
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apropriar das ideias de um grupo de intelectuais que buscam construir 
alternativas à modernidade eurocêntrica como projeto de sociedade e 
às suas propostas epistemológicas (ARAÚJO, 2013, p. 270). O traba-
lho do tema da migração pode buscar não reproduzir interpretações 
históricas lineares e generalizantes.

O processo de migração ocorre a partir da movimentação de 
pessoas pelo território, entre países, regiões, de maneira legal ou 
não. De formas diversas, estes movimentos ocasionam relações de 
necessidades específicas, econômicas e políticas, mas também de 
convivência e reciprocidades que formam as diversas identificações 
e identidades. A dinâmica deste processo não se resguarda aos ele-
mentos de desenvolvimento econômico ou identitários com base em 
uma concepção eurocêntrica, mas é ampla, múltipla e complexa: ela 
envolve a diversidade de fatores relacionados às diversas experiências 
humanas de migrantes.

Para identificar tais complexidades, Liliana Rivera-Sánchez ao 
estudar o movimento de pessoas entre regiões no interior do Méxi-
co para locais mais urbanizados e posteriormente para fora do país, 
leva em consideração fatores que envolvem o processo do movimen-
to migrante. Para ela, as dinâmicas implicam no desaparecimento de 
pessoas, na circulação e troca de dinheiro e bens simbólicos, fluxos 
que respondem a lógicas multifatoriais de dinâmicas locais, regionais, 
nacionais e, globais (SANCHEZ-RIVERA, 2008). Assim, os espaços de 
envio, passagem e recepção de pessoas passam a se constituir por ló-
gicas próprias, por processos históricos específicos e, com isso, criam 
novos territórios, outros espaços e lugares, além da construção das 
múltiplas identificações e outras identidades como parte do processo 
migratório (SANCHEZ-RIVERA, 2008).

Assim, este texto apresentar uma reflexão sobre as escolhas e 
interpretações docentes na prática de sala de aula no Ensino de Histó-
ria, com o trabalho de conceitos relacionados ao movimento de migra-
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ção de pessoas, tendo em vista os contextos de migração, as diversas 
temporalidades e relações com o espaço, bem como a compreensão 
das diversas visões de mundo de diferentes grupos sociais.

A história migrante de uma trabalhadora de São Paulo, ou da 
realidade de migrantes peruanos no Brasil, também mencionados na 
primeira unidade do livro didático em um pequeno box, foram fontes 
de trabalho importantes para as discussões acerca o movimento de 
migrantes no tempo e nos territórios. O trabalho docente buscou po-
tencializar os elementos que trazem a complexidade das relações es-
tabelecidas no processo de movimentação de migrantes, por envolver 
diversos fatores e aspectos e estar contemplado e relacionado a traje-
tórias individuais e/ou familiares, mesmo que muitas vezes a movimen-
tação ocorra em grupos.
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INTRODUÇÃO

As reformas educacionais encabeçadas pela Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), de 1996, e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN’s), nos anos 1990, impulsionaram outras reformulações sobre 
questões sensíveis à educação no Brasil também nas primeiras dé-
cadas do século XXI. As Leis nº 10.639/2003 (que tornou obrigatório 
o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos 
de Ensino Fundamental e Médio) e 11.645/2008 (que tornou obrigató-
rio o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos esta-
belecimentos de Ensino Fundamental e Médio) são exemplos dessas 
reformulações na educação brasileira nos últimos anos.

Na esteira desta trajetória, o ano de 2014 marcaria uma nova 
aprovação legislativa na ampliação da presença dos recursos audiovi-
suais nos meandros educacionais e, desde a publicação desta lei, pro-
fessores e outros profissionais da educação tem se debruçado para 
responder aos desafios para sua implementação em ambiente escolar. 
As dificuldades encontradas quanto à execução da lei foram cercadas 
de expectativas, mas que ainda estão abertas aos debates e exames.

Assim, este estudo tem como objetivo reconhecer e analisar os 
debates, impactos, desafios e limites que da Lei nº 13.006/2014 trouxe 
na esteira de sua publicação para o ensino. Primeiramente, problema-
tizaremos questões referentes à análise do texto base revelando as 
suas intencionalidades, contrapondo os discursos de diferentes agen-
tes envolvidos desde o autor da lei, cineastas e estudiosos da área de 
educação. No segundo momento o estudo faz um mapeamento das 
publicações acadêmicas e científicas. Objetiva-se analisar a receptivi-
dade entre estudantes e profissionais da área de educação. A partir da 
análise dessas publicações problematizaremos questões, tais como: 
em quais áreas da educação e quais os níveis se concentram as publi-
cações sobre a Lei? Quais são as abordagens os estudos privilegiam?
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A LEI Nº 13.006/2014 E SUA INSERÇÃO 
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Em 26 de junho de 2014 foi sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff a Lei nº 13.006/2014 que torna obrigatória a exibição de fil-
mes nacionais como componente curricular complementar integrado à 
proposta pedagógica das escolas de educação básica por no mínimo 
2 (duas) horas mensais. Nesse contexto, com a sansão da lei de 2014, 
adicionou-se um novo elemento para as discussões entre cinema e 
educação criando uma expectativa entre professores e educadores, 
levando a questionarem sobre suas intencionalidades, possibilidades 
e limites para o cotidiano das escolas.

Sua criação tem origem no Projeto de Lei (PL) 185/2008, de au-
toria do senador do Distrito Federal (DF) Cristovam Buarque (na época 
então no Partido Democrático Trabalhista, PDT, mas que, atualmente, 
está na sigla Cidadania e sem mandato) que adicionava um inciso, 8º, 
ao artigo 26 da Lei nº 9.394/1996, de 20 de dezembro daquele ano, 
a conhecida LDB. O inciso 8º indica diretamente que “a exibição de 
filmes de produção nacional constituirá componente curricular com-
plementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua 
exibição obrigatória por no mínimo duas horas mensais” (BRASIL. Lei 
nº 13.006...). Os caminhos nestes seis anos, entre a tramitação do 
projeto de lei até a sanção e publicação, foram marcados por resis-
tências e contestações. Segundo Adriana Fresquet e Cezar Migliorin 
(FRESQUET; MIGLIORIN, 2015), uma das disputas mais simbólicas 
nesse processo foi sobre se exibição de filmes deveria ser parte do 
currículo complementar integrado à proposta pedagógica da escola ou 
como conteúdo curricular da disciplina de Artes. Ainda nessa proposta 
de mudança de texto foi debatido que a exibição de filmes nacionais 
seria apenas sugestiva e não uma obrigatoriedade. Essa proposta de 
substituição do texto do senador Cyro Miranda foi finalmente rejeitada 
em 5 de junho de 2014 e o texto original foi encaminhado para sanção, 
transformando-se em lei no mesmo ano.
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O texto da Lei 13.006/2014, em suas poucas palavras, foi ca-
paz de alterar a legislação propondo novos desafios de ordem diversa 
(programas curriculares, estruturais, formação de professores) para 
educação no Brasil para que fosse possível a efetivação nas escolas. 
Para adequar o cotidiano escolar às demandas impostas pela lei, os 
agentes educacionais envolvidos têm o desafio de refletir além de suas 
práticas pedagógicas, mas também sobre adequação de horários e 
espaços, currículos, formação de professores, disponibilidade de equi-
pamentos para exibição de filmes, entre outros. Essas questões estão 
longe de serem esgotadas com a publicação da lei, proporcionando 
diversas incertezas em torno dela.

Ciente de que não basta somente a publicação de uma lei para 
que essa possa de fato ser aplicada, vê-se que são necessários tam-
bém o envolvimento e a vontade por parte dos agentes, assim como a 
supervisão do poder público encarregado. Entende-se primeiramente 
que os grandes desafios para a viabilidade residem no fato, segundo 
o Censo Escolar de 2018, que somente 35,73% das escolas detém 
infraestrutura para equipamentos de apoio pedagógicos adequados. 
De certo, a maioria das escolas brasileiras carecem de equipamentos 
mínimos e apresentam uma estrutura deficitária para que permitam a 
exibição de filmes segundo o que determina a lei.

Vale ressaltar que, em se tratando de formulação de políticas 
públicas educacionais e sua implementação, deve-se destacar que 
estas estão envoltas em interesses políticos, econômicos e ideológi-
cos. Reconhecendo os interesses e intenções pretendemos aprofun-
dar os debates, as possibilidades e limites sobre a implementação 
do cinema nas escolas.

Enquanto o trâmite do projeto de lei estava em sua fase de ini-
cial, o senador Cristovam Buarque justificou a sua PL na Comissão de 
Educação e Cultura do Senado Federal, em 2008, como uma possibili-
dade de dar destaque à indústria cinematográfica nacional no espaço 
escolar. O congressista afirma que:
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A única forma de dar liberdade à indústria cinematográfica é 
criar uma massa de cinéfilos que invadam nossos cinemas, 
dando uma economia de escala à manutenção da indústria ci-
nematográfica. Isso só acontecerá quando conseguirmos criar 
uma geração com gosto pelo cinema, e o único caminho é a 
escola (BRASIL. Projeto de Lei do senado nº 185...).

E complementa seu posicionamento em outra entrevista, em 
2012, desta vez para Agência Brasil de Comunicação. Esta também 
foi citada no voto do Relator da PL, Paulo Rubem Santiago, em 2012.

A arte deve ser parte fundamental do processo educacional nas 
escolas. A ausência da arte na escola, além de reduzir a forma-
ção dos alunos, impede que eles, na vida adulta, sejam usuários 
dos bens e serviços culturais; tira deles um dos objetivos da 
educação que é o deslumbramento com as coisas belas. O ci-
nema é a arte que mais facilidade apresenta para ser levada aos 
alunos nas escolas. O Brasil precisa de sala de cinema como 
meio para atender o gosto dos brasileiros pela arte e ao mes-
mo tempo precisa usar o cinema na escola como instrumento 
de formação deste gosto. [...] os jovens que não têm acesso 
às obras cinematográficas ficam privados de um dos objetivos 
fundamentais da educação: o desenvolvimento do senso crítico 
(BRASIL. Projeto de Lei do senado nº 185...).

Ao analisar as justificativas do senador fica evidente que, em 
ambas, ele acredita que ao implementar a exibição de filmes nacio-
nais no espaço escolar será possível formar um público consumidor de 
obras cinematográficas brasileiras. No que tange à educação, o então 
parlamentar acreditava que o potencial do cinema em ambiente esco-
lar pudesse favorecer o crescimento do senso crítico entre os estudan-
tes, através do acesso à cultura na tela. Partindo dessa justificativa, ao 
que tudo indica, a Lei 13.006/2014 está mais voltada para as questões 
da indústria cinematográfica nacional do que para seus potenciais pe-
dagógicos. Outro problema na colocação do senador é o fato dele 
acreditar que a experiência com cinema seja em si positiva. Desta-
camos que o papel do professor devidamente preparado no diálogo 
entre obra e aluno é de fundamental importância para a construção do 
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conhecimento e do senso crítico. Caso contrário, corre-se o risco de 
que a exibição de filmes em ambiente escolar fique sem sentido, ou 
pior, que essa prática seja somente para preencher o tempo ocioso.

Segundo a reportagem de Mariana Tokarnia para a Agência 
Brasil de Comunicação, algumas semanas após a publicação da Lei 
13.006/2014 (TOKARNIA, 2014), ficou claro que, entre os cineastas en-
trevistados, criou-se uma expectativa positiva para indústria cinemato-
gráfica nacional com a sanção da Lei. Um exemplo é o depoimento do 
Cineasta pernambucano Claudio Assis afirmando que:

O maior gargalo do cinema brasileiro é a distribuição. Fabrica-
mos, fazemos filmes, mas eles não chegam às salas, ficamos a 
ver navios. [...]. Nas escolas vamos ter a possibilidade de con-
tribuir culturalmente para a formação social, a possibilidade de 
educar a criança para um olhar sobre a realidade brasileira, so-
bre o cinema brasileiro. O Brasil precisa de formação de plateia 
(TOKARNIA, 2014).

Em partes, a afirmativa do cineasta entra em sintonia com a do 
parlamentar autor do projeto de lei na medida em que afirma a ne-
cessidade de formação de “plateia”, de consumidores para as pelícu-
las nacionais. Assim, fica evidente uma preocupação primordial com 
os interesses econômicos e comerciais do setor cinematográfico no 
Brasil. Nesse sentido, esses discursos apostam que a escola teria a 
capacidade de criar consumidores para esse segmento da indústria 
cultural. Enquanto isso, as questões potencialmente pedagógicas fi-
cam relegadas em nível secundário.

Chamam a atenção as críticas de educadores e professores 
ante a lei no sentido em que notam uma ausência de consulta pública 
durante trâmite nas casas legislativas. Após buscas no portal do Sena-
do Federal e em sites de pesquisa a fim de encontrar alguma chamada 
pública ao PL 185/2008, não localizamos nenhuma informação relativa 
ao debate público sobre esse tema.
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Há também inúmeros educadores e professores que interpre-
tam de forma positiva ações que contemplem a Lei nº 13.006/2014. 
Em entrevista a Adriana Fresquet, maio de 2015, publicada na co-
letânea Cinema e educação: a lei 13.006. Reflexões, perspectivas e 
propostas, a professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio), Rosália Duarte, expôs questões pertinentes 
sobre a criação e implementação da lei. Perguntada sobre a força 
da proposta, ela responde:

Lei, no Brasil, infelizmente, não significa muito. Neste caso, há 
grandes possibilidades dessa Lei não ser cumprida. Primeiro 
porque não prevê sanções (o que é correto, claro!), segundo 
porque as condições necessárias para o seu cumprimento não 
estão inteiramente satisfeitas. Vale lembrar que a Lei que obriga 
o ensino de História da África, aprovada há mais de dez anos, 
ainda não está sendo cumprida em todas as escolas (ENTRE-
VISTA concedida por Rosália Duarte, 2021, p. 214).

Ao cogitar um possível fracasso na implementação e execução 
da lei a professora aponta dois motivos. Um deles corresponde à falta 
de condições para sua realização. Em outro trecho defende a regula-
mentação da lei por meio de consultas a agentes e instituições educa-
cionais. Sobre essa questão afirma:

Acho que a regulamentação deveria passar por uma consulta 
às secretarias municipais de educação, que são responsáveis 
pelo ensino fundamental. Essa consulta procuraria levantar 
condições para implementação da Lei, prazos, estrutura e, 
acima de tudo, uma avaliação da legitimidade da Lei – é impor-
tante analisar se os gestores consideram a proposta legítima 
ou não, e por quê (ENTREVISTA concedida por Rosália Duarte, 
2021, p. 214).

Ao ser questionada como selecionar conteúdos, a professora 
sugere uma criação de um catálogo de filmes “semelhante ao IMDb”3 

3 IMDb, sigla oriunda do inglês que significa Internet Movie Database, é um banco de dados 
online de informações sobre filmes, músicas e games. O portal disponibiliza aos usuários 
uma série de serviços, incluindo horários de exibição de filmes nos cinemas, trailers, críticas 
e avaliações de usuários, galerias de fotos, notícias, curiosidades, dados de bilheteria, 
entre outros. Com mais de 250 milhões de usuários mensais é o mais popular portal desse 
gênero na rede e, atualmente, pertence à Amazon.
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disponível ao público. Defende também a necessidade de “inserir ci-
nema na formação inicial e continuada dos professores, um tema a ser 
tratado com o mesmo cuidado, preocupação e investimentos com que 
são tratadas a literatura e a formação de leitores” (ENTREVISTA con-
cedida por Rosália Duarte, 2021, p. 216). Por fim, ao ser perguntada 
sobre quais seriam os conflitos / possibilidades que surgem a partir da 
publicação da lei, responde:

Possibilidades maiores que conflitos! Abrir a escola ao cinema 
nacional é, para mim, semelhante à obrigatoriedade de ter bi-
blioteca, com literatura nacional, de qualidade. Então, tem tudo 
para dar certo. Conflitos e problemas, talvez alguns: falta de 
equipamentos, falta de condições adequadas de exibição, difi-
culdades com direitos autorais (isso precisa ser resolvido pelo 
MEC e pela Secretaria de Audiovisual, junto a produtores e dire-
tores); exibição de obras de baixa qualidade estética e narrativa, 
dificuldades na definição de critérios para a escolha do que será 
exibido, pais reclamarem da exibição de determinada obra, en-
tre outros. Mas isso também ocorreu com a literatura na escola 
(ENTREVISTA concedida por Rosália Duarte, 2021, p. 215).

A professora revela-se confiante quanto às possibilidades de im-
plementação do cinema nacional nas escolas fazendo um comparativo 
com a situação da literatura nacional. Porém não minimiza as dificulda-
des e elenca uma série de problemas e desafios para a contemplação 
da referida lei. Evidencia também a necessidade de diálogo entre as 
instituições envolvidos para a regulamentação das políticas públicas 
com a finalidade de tornar viável a execução da lei em ambiente esco-
lar superando os conflitos existentes.

Ao questionar os desafios para implementação da Lei nº 
13.006/2014 devemos primeiramente analisar seu texto base e, logo, 
muitas problematizações e polêmicas surgem neste exame. A primei-
ra delas, de acordo com Pimenta, advém da “obrigatoriedade” da 
exibição de conteúdos cinematográficos brasileiros nas escolas de 
Educação Básica, estabelecendo um mínimo de 2 horas mensais de 
conteúdo a ser exibido. Nesse ponto, a medida se mostra autoritária e 
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contraditória, principalmente por se tratar de uma manifestação artís-
tica. Também concordam com essa visão Maria Angélica dos Santos, 
Maria Carmen Silveira Barbosa e Angelene Lazzareti, questionando-a 
da seguinte maneira:

Até que ponto a experiência do cinema, como forja do sen-
so ético e estético de alunos e professores, pode ser tratada 
como obrigatória? [...]. O quanto da fruição, da reflexão e do 
prazer essencial da mágica experiência de som e imagens 
na sala escura podem ficar comprometidos com o senso de 
obrigatoriedade e, jogados na escala macro do ensino básico 
brasileiro, tendem a ser empobrecidos? (SANTOS; BARBOSA; 
LAZZARETI, 2015, p. 38).

Essa obrigatoriedade revela um certo distanciamento ou fal-
ta de diálogo entre o espaço da escola e o meio cinematográfico 
no processo de elaboração da lei. Outra polêmica reside na escolha 
dos filmes de origem nacional, visto por muitos como uma questão 
limitadora na relação entre cinema e educação. Ao excluir o “outro 
cinema” acaba por não reconhecer e limitar os potenciais pedagógi-
cos de inúmeras obras. Por outro lado, é sabido que os alunos já têm 
contato com o cinema, principalmente o Hollywoodiano. Se, por um 
lado, o contato com obras cinematográficas brasileiras se aproxima 
com temáticas, conteúdos e experiências estéticas mais condizentes 
com a realidade dos alunos, por outro exclui novas potencialidades 
em razão da nacionalidade dos filmes.

Segundo Emerson Ramalho (2019), outro fator limitante na Lei 
nº 13.006/2014 é que ela prevê somente a exibição de filmes, ignoran-
do o potencial de estudantes, professores e da comunidade escolar de 
criar seus próprios filmes:

Se levarmos em conta o contexto no qual nossos jovens estu-
dantes (talvez a maioria deles) se encontram inseridos no início 
deste século, poderíamos supor que, esta lei, que aparentemen-
te não estimulará a participação prática dos estudantes pode vir 
a se tornar (se não observado com cuidado alguns aspectos em 
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sua aplicação), talvez, mais um instrumento burocrático e pouco 
efetivo. Esta reflexão cabe no momento em que observamos 
que um grande número de jovens atualmente já realizam [sic] 
pequenas produções mesmo fora da escola. Bastaria um olhar 
superficial nos sites que permitem compartilhamento de vídeos 
para constatar que houve nos últimos anos uma mudança drás-
tica quando o assunto é produção audiovisual. Hoje, munido de 
um aparelho acessível (até mesmo um smartphone é capaz de 
capturar imagens com qualidade antes inimaginável) qualquer 
pessoa pode produzir seu próprio conteúdo e disponibilizá-lo 
na internet para um número cada vez maior de espectadores. 
É o que nos leva a crer que a escola não deve ficar à margem 
destes acontecimentos sob pena de não se adequar à realidade 
do estudante. Neste sentido, podemos supor que a escola tam-
bém pode ser um espaço de realização audiovisual, até mes-
mo porque esta pode ser uma forma de leitura da realidade, de 
expressão de sentimentos e atividade política no sentido mais 
amplo do termo (RAMALHO, 2019, p. 45).

Além de assistir e analisar obras cinematográficas os alunos te-
riam a possibilidade de criar seus próprios filmes. Nesse sentido, a 
experiência com o cinema na escola seria mais completa e proporcio-
naria um reconhecimento do aluno como pessoa humana, dotada de 
emoções, criatividade e senso crítico.

Um enorme desafio que a lei também impõe está relacionado 
à formação docente e ao uso dos recursos audiovisuais. Partindo da 
constatação de que muitos dos professores não têm familiaridade 
com obras cinematográficas brasileiras, sua história e estética, ou até 
mesmo uma certa visão preconceituosa em relação aos filmes nacio-
nais. Além do mais, alguns ainda creem que a ação de exibir filmes 
na escola está relacionada simplesmente à prática de entretimento. 
Assim, se executada sem o devido cuidado e preparo do professor, 
a empreitada assume um risco enorme e prejudicial ao processo de 
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o trabalho de capacitação de 
professores frente a essa nova demanda é fundamental para que haja 
tanto o engajamento dos profissionais da educação, como também 
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um maior aproveitamento nos resultados pedagógicos. Também é ne-
cessário pensar a inserção dessa proposta no Ensino Superior com o 
intuito de preparar os alunos de licenciatura para trabalhar com filmes 
quando forem exercer a profissão.

A estrutura física das escolas e a formação de professores para 
uso da linguagem cinematográfica em sala são questões fundamen-
tais. Também se faz necessário pensar, segundo Fresquet e Migliorin 
(2015), sobre a questão da acessibilidade como medida afirmativa 
para professores e estudantes cegos ou de baixa visão, bem como de 
surdos ou baixa audição para de fato democratizar o acesso ao cine-
ma na escola. Tal problemática enfatiza a necessidade de articulação 
de políticas públicas entre instituições como o Ministério da Educação 
(MEC) e a Secretária de Audiovisual do governo federal. Cabe lembrar 
que uma pequena minoria de filmes nacionais conta com a tecnolo-
gia Closed Caption ou audiodescrição. Tal demanda por condições de 
acessibilidade nas escolas são reflexos de uma necessidade de toda a 
sociedade e são poucas as iniciativas do poder público nesse quesito, 
o que contribui para a exclusão desses cidadãos.

Sendo assim, a Lei nº 13.006/2014, embora apresente proble-
mas que limitam seu viés pedagógico, tanto na sua concepção como 
no seu texto original, representa um notável esforço de política pública 
cinematográfica articulada com a educação. Debater e pesquisar pos-
sibilidades e problemas com base nela enriquece os horizontes além 
da determinação legal, dando voz e vez a atores que foram ignorados 
no seu processo de concepção e de tramitação. A participação de pro-
fessores e pesquisadores com suas experiências e pesquisas poder 
ser fundamentais para uma futura regularização da Lei nº 13.006/2014.
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A LEI 14.006/2014  
E AS PRODUÇÕES ACADÊMICAS

Desde a sua publicação, a Lei nº 13006/2014 tem sido objeto de 
pesquisas entre os professores e educadores no meio acadêmico. Ar-
tigos publicados em revistas científicas especializadas em educação, 
dissertações, teses, mesmo que ainda longe de esgotar suas possi-
bilidades, fazem referências a já citada lei, debatendo questões como 
necessidade de aperfeiçoamento docente para o uso de audiovisual, 
acesso a produções fílmicas nacionais e estrutura escolar. Há também 
um número significativo de estudos que apresentam propostas de 
intervenções pedagógicas em diversas disciplinas escolares no 
sentido de contemplar os ditames da lei. A análise desses estudos 
identifica diferentes abordagens e os seus desafios para consolidar 
a sua prática em ambiente escolar. A partir do mapeamento das 
produções científicas sobre a lei, busca-se identificar e problematizar 
a sua recepção entre os estudantes e professores por meio de publi-
cações científicas. Objetivando fazer um balanço para caracterizar um 
conjunto de publicações reconhecendo autores, momentos e lugares 
que problematizam sobre o uso de filmes nacionais no Ensino Básico.

Inicialmente, estabelecemos critérios para a seleção de textos 
a fim de delimitar melhor o objeto de estudo. Foram selecionadas pu-
blicações que tenham no título a Lei nº 13.006/2014 e que também se 
encontrem como palavra-chave do estudo. Assim, as publicações fo-
ram divididas em quatro (4) categorias para melhor identificar os níveis 
dos estudos como também sua circulação.
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Tabela 1 - Produções e publicações voltadas à análise da Lei n. 13.006/2014

Ano Livros e 
Coletâneas Artigos Monografias Dissertações Teses TOTAL

2015 1 3 - - - 4

2016 - 4 - - - 4

2017 1 5 1 - - 7

2018 1 3 2 1 1 8

2019 - - - 1 - 1

2020 - - - 1 - 1

Total 3 15 3 3 1 25

Fonte: Produzido pelo autor

Tendo em vista a complexidade no levantamento dos estudos 
sobre a Lei nº 13.006/2014, emaranhadas em diversas áreas do co-
nhecimento, as fontes para pesquisa foram classificadas em quatro 
grupos: Livros e Coletâneas; Artigos científicos publicados em revistas 
eletrônicas, Capítulos de livros e eventos acadêmicos; Monografias; 
Dissertações e Teses. Cabe ressaltar que a pesquisa é apenas uma 
amostragem sem ambição de esgotar o tema. Outro ponto de desta-
que é que alguns artigos são também capítulos de livros, assim como 
outros artigos são partes de dissertações. Assim, segundo esses pa-
râmetros foram identificadas no total 25 produções.

Os bancos de dados consultados para a obtenção das te-
ses, monografias, dissertações e livros foram da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da Funda-
ção Universidade Federal do Rio Grande (FURG), da rede nacional 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História / Mestrado 
Profissional (PROFHISTÓRIA), da Universidade Federal de Grande 
Dourados (UFGD), da Universidade Federal Fluminense (UFF), da 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e da Universidade Estadual do Su-
doeste da Bahia (UESB).
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Em primeiro lugar, com relação às produções científicas, no-
ta-se na tabela a ausência da coluna relativa ao ano de 2014 (ano 
de publicação da Lei nº 13.006/2014), pois não foi detectado até a 
última pesquisa nenhum estudo referente ao tema nesse ano. Nessa 
tabela apresentada pode-se observar um ritmo constante de pes-
quisa a partir de 2015 e, pela pesquisa, com base nas problemati-
zações, áreas de conhecimento e agentes de produção, foi possível 
diferenciar três momentos diversos nessa trajetória. Sendo assim, 
identificamos um momento inicial entre os anos de 2015 e 2016 com 
um número limitado de produções e em sua maioria artigos publi-
cados em revistas e coletâneas. Entre os anos de 2017 e 2018, ob-
servamos que é um momento de crescimento e fortalecimento com 
o número dobrado de produções desde artigos, livros monografias, 
como também as dissertações e teses sobre a Lei nº 13.006/2014. E 
no último momento, entre os anos de 2019 e 2020, foram detectados 
poucos estudos, restrito somente a dissertações de mestrado.

No momento inicial as produções, em sua maioria, são 
provenientes dos estudos e ações da professora Adriana Fresquet 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenadora 
do Grupo CINEAD: Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual. 
Fresquet também elaborou, em 2016, uma proposta de regulamen-
tação da Lei 13.006/2014. Outro aspecto desse momento é que as 
produções abarcam uma temática geral em educação que englobam 
problematizações e desafios frente a essa “nova” lei. É comum tam-
bém nesses estudos reflexões sobre o histórico da lei e o contexto 
de publicação. Nesses trabalhos foram detectados debates em torno 
de problemas como a formação dos professores, iniciativa do Estado, 
condições de infraestrutura das escolas e acessibilidade para exibição 
de filmes. “Uma enorme gama de questões levantadas pela lei que 
apontam para a complexidade do desafio que temos pela frente, [...] 
para que a lei seja mais um importante passo para uma política audio-
visual para a infância e a juventude” (FRESQUET; PAES, 2015, p. 166). 
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Cabe destacar, portanto, nos dois primeiros anos após a publicação 
da lei as produções foram exclusivamente de profissionais da área de 
educação tendo como grande referência às pesquisas de Fresquet em 
parceria com outros educadores e professores.

Entre os anos de 2017 e 2018, evidencia-se um momento de 
consolidação nas pesquisas tanto pelo aumento perceptível de nú-
mero de publicações como também pelo aparecimento das primei-
ras publicações na forma de monografias, dissertações e a única tese 
dedicada à lei. Outra novidade nesses trabalhos é a elaboração de 
propostas e estratégias de ações pedagógicas com contemplem par-
cialmente e totalmente a lei. Nesse sentido, destacam-se trabalhos na 
área ensino de Geografia como a tese Cinema, Geografias e ensino: 
diálogos, encontros e atravessamentos, de Thiago Albano de Sousa Pi-
menta, de 2018, e a monografia Cinema na escola: reflexões sobre a Lei 
13.006/14 e a formação de professores de Geografia na FCT/UNESP, 
do mesmo ano. No tocante à única dissertação desse momento Luz, 
câmera, ação: imaginação e criatividade potencializadas com a expe-
riência do cinema na escola, a partir da Lei 13.006/14, de Mônica Medi-
na Santos Almeida Neves, publicada em 2018, é proveniente programa 
de Pós-Graduação em Ensino da já citada UESB.

Outro estudo nesse período adquire relevância no debate sobre 
a lei é a monografia Preservação audiovisual e educação: aproxima-
ções possíveis, de Lucas dos Reis Tiago Pereira, publicada em 2018, 
que aborda a questão quanto à preservação de audiovisual nas esco-
las. Essa temática, até então inovadora nesse contexto, é explicada 
pelo fato que a monografia foi realizada para o curso de licenciatura em 
cinema e audiovisual da UFF. A preocupação com a conservação de 
acervos audiovisuais nas escolas ainda é um tema que não é comum 
nos debates educacionais. O estudo defende com base nas ideias 
originalmente Alain Bergala a inserção de DVDtecas nas escolas. A for-
mação desses acervos, segundo o autor, fornece suporte para ações 
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que contemplem a Lei nº 13.006/2014. Como afirma Pereira, “para 
adequação da Lei nº 13.006/2014 e, mais ainda, para uma inserção 
plena e perene do cinema nas escolas, é fundamental a constituição 
de DVDtecas que irão suprir as necessidades dos educandos e dos 
educadores para a exibição de filmes” (PEREIRA, 2018, p. 50).

Quanto aos artigos desse momento, grande parte continua 
concentrada na análise e crítica dos termos da lei, na iniciativa do 
estado e em aspectos de formação de aplicabilidade. Esse é o caso 
do estudo de Andrade, que desenvolveu trabalhos em consonância 
com a Lei nº 13.006/2014 em escolas da rede municipal do Rio de 
Janeiro, englobando o cinema brasileiro e questões relacionadas a 
temas como: meio ambiente, direitos humanos, questões de gênero 
e mobilidade urbana.

Assim, entre os anos de 2017 e 2018, houve um grande avanço 
nos debates e estudos educacionais em torno da implementação da 
lei evidenciado pelo maior fluxo de publicações identificadas. É notá-
vel a presença maior de trabalhos realizados em educação, ensino 
de Geografia e Artes Visuais, até então há uma ausência de trabalhos 
específicos provenientes da área de Ensino de História.

O terceiro momento, entre os anos 2019 e 2020, primeiramente, 
é notável a queda na quantidade de publicações referidas ao tema. 
Ao mesmo tempo que as duas dissertações apresentadas trazem 
práticas que consolidam a aplicabilidade da lei em ambiente escolar, 
sendo elas: Cinema brasileiro na escola: um estudo exploratório em 
tempos da lei 13.006/2014, de Emerson Ramalho Cabral, publicada 
em 2019, e Movimento cineclubista na escola: um caminho possível 
para a execução da lei 13.006/14, de Murilo dos Santos Garcia, pu-
blicada em 2020. A primeira, publicada para área de educação da 
UEMG, propõe uma análise da temática cinema brasileiro na escola 
por meio da Lei nº 13.006/2014 pelo procedimento de entrevistas 
de professores e estudantes busca demonstrar o lugar do cinema 
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brasileiro nas escolas relevando discursos desses agentes frente 
aos limites e desafios parada aplicação da lei em ambientes escolar. 
A segunda dissertação se destaca por ser a única, de origem, na 
área de Ensino de História e como também é exclusiva no âmbito 
dos programas de mestrado profissional de ensino. Esta pesquisa 
propõem a formação de cineclubes nas escolas para compor um 
espaço de exibição e análise de filmes nas escolas apontando como 
uma espécie de caminho possível para a lei nº 13.006/14 (GARCIA, 
2020). A pesquisa ainda apresenta critérios para seleção de filmes e 
procedimentos metodológicos para sua análise.

Apesar de não apresentar uma proposta de intervenção (produ-
to educacional) de maneira experimental, tal estudo avança no sentido 
de estabelecer diálogos entre os cineclubes escolares e a aplicação 
Lei 13.006/2014, destacando o seu papel na consolidação de práti-
cas pedagógicas e na defesa da ideia do cinema nacional presente 
nas escolas. Desse modo, apesar de um número bastante limitado de 
pesquisas publicadas entre os anos de 2018 e 2019, as mesmas não 
cessaram ao longo dos anos após a publicação da lei. Assim, ambas 
as pesquisas apontam para práticas que visam solucionarem os desa-
fios, os limites e as dificuldades para a execução da lei.

Portanto, a produção sobre a Lei 13.006/2014 realizada no pe-
ríodo de 2015 a 2020 permitiu reflexões sobre os problemas que os 
estudiosos levantassem problemas, reflexões e soluções na consoli-
dação para o uso de obras fílmicas nacionais nas escolas. Vale res-
saltar o número considerável de trabalhos em educação que expõe 
as contradições, limites e potencialidades da lei. Porém são poucos 
os trabalhos que apontam experiências pedagógicas práticas sobre 
ela. Sendo assim, face a carência desse tipo de estudos, faz-se ne-
cessário torná-los mais abundantes para a consolidação do cinema 
brasileiro nas escolas.
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CONCLUSÃO

Conclui-se que, logo após a sua publicação, a Lei nº 13.006/2014 
trouxe novos elementos para o debate entre cinema e educação no 
Brasil, uma vez que seu texto estabelece uma série de questões que 
fomentam diversos estudos como, por exemplo, relativo à formação e 
capacitação de professores para o uso de recursos audiovisuais e a 
necessidade de incorporar ferramentas de acessibilidade para lingua-
gem audiovisual nas escolas. Ao longo dos anos, as publicações e es-
tudos revelam diversas potencialidades pedagógicas que podem ser 
aplicadas em ambiente escolar. Além disso, as publicações revelam 
também, muitas vezes, os limites que se impõe a atividade docente, 
apontando desde a falta de infraestrutura adequada para exibição de 
filmes nas escolas, assim como, inclusive, uma ausência de formação 
dos professores para o uso de recursos audiovisuais. Diante desse 
quadro, a Lei nº 13.006/2014 representa um avanço na consolidação 
de práticas pedagógicas que incorporem as produções audiovisuais, 
porém, podemos avançar mais refletindo sobre outras possibilidades 
de usar o cinema brasileiro nas escolas.
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INTRODUÇÃO

Ao trabalhar o Ensino de História na perspectiva local a partir de 
problematizações das vivências locais, interligando aos acontecimen-
tos em diferentes tempos e espaços, será possível contribuir para uma 
prática do Ensino de História que distancie o aluno da imagem de uma 
história de “progresso e de grandes feitos”. De acordo com Barros 
“A História Local permite ao educando perceber-se como sendo parte 
integrante da história, não simples espectador do ensino desta, mas 
objeto e sujeito, construtor de fatos e acontecimentos que não lineares, 
mas permeados de descontinuidades próprias do processo histórico” 
(BARROS, 2013, p. 17).

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), quando falam 
do Ensino de História para o primeiro ciclo, o eixo temático abordado 
é o da História Local e do cotidiano, enfocando, “preferencialmente, 
diferentes histórias pertencentes ao local em que o aluno convive, di-
mensionadas em diferentes tempos” (BRASIL, 2001, p. 51). No segun-
do ciclo essa preocupação com a aprendizagem e a ampliação do 
conhecimento histórico continua presente e são abordadas dentro do 
eixo temático: História das Organizações populacionais na qual se “en-
focam as diferentes histórias que compõem as relações estabelecidas 
entre a coletividade local e outras coletividades de outros tempos e es-
paços, contemplando diálogos entre presente e passado e os espaços 
locais, nacionais e mundiais” (BRASIL, 2001, p. 63).

Nessa fase, é importante que os alunos dimensionem as rela-
ções sociais, econômicas, políticas e culturais que vivenciam, 
enriquecendo seu repertório histórico com informações de ou-
tras localidades para que possam compreender que seu espa-
ço circundante estabelece diferentes relações locais, regionais, 
nacionais e mundiais (BRASIL, 2001, p. 63).
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A história local, na maioria das vezes, é tratada nas escolas via 
datas comemorativas (como por exemplo, o Dia dos Povos Indígenas), 
destinadas a momentos de reflexões e de lutas por políticas públicas, 
voltadas às várias etnias que, ao logo dos séculos, vem buscando 
diversas formas de resistência.

Entretanto, o espaço que deveria utilizar-se o Ensino de História 
para desconstruir os estereótipos, desnaturalizar as falas e ações que 
são repetidas cotidianamente como sendo algo “comum”, mas que, ao 
fim e ao cabo, está inferiorizando o outro e contribuído para a continua-
ção da invisibilidade dos povos originários e de outros povos. Acaba 
apenas como uma data comemorativa sem muitos significados para 
as nossas crianças, como se os povos indígenas não fizessem parte 
do contexto em que vivemos, tratados como algo muito distante reme-
tido ao período da colonização. Tendo em vista que a problematização 
do tema irá contribuir na produção de conhecimentos, entre outros a 
dimensão temporal,

A preocupação em identificar os grupos indígenas que habi-
tam ou habitaram a região próxima do convívio dos alunos é 
a de possibilitar a compreensão da existência de diferenças 
entre os próprios grupos indígenas, com especificidades de 
costumes, línguas diferentes, evitando criar a imagem do índio 
como povo único e sem história. O conhecimento sobre os 
costumes e as relações sociais de povos indígenas possibilita 
aos alunos dimensionarem, em um tempo longo, as mudanças 
ocorridas naquele espaço onde vivem e, ao mesmo tempo, co-
nhecerem costumes, relações sociais e de trabalho diferentes 
do seu cotidiano (BRASIL, 2001, p. 53).

Os PCNs reiteram que a intencionalidade das informações histó-
ricas locais consiste em fornecer “aos alunos a formação de um reper-
tório intelectual e cultural, para que possam estabelecer identidades 
e diferenças com outros indivíduos e com grupos sociais” (BRASIL, 
2001, p. 43). Sendo assim, a História no Ensino Fundamental tem como 
objetivo partir de problemáticas ligadas ao cotidiano das crianças e da 
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escola, situando-os dentro de um contexto que compreenda as suas 
próprias representações e as da época vivida.

o objetivo fundamental da História no ensino fundamental, é si-
tuar o aluno no momento histórico em que vive [...]. O processo 
de construção da história de vida do aluno, de suas relações so-
ciais, situado em contextos mais amplos, contribui para situá-lo 
historicamente em sua formação social, a fim de que seu cres-
cimento social e afetivo desenvolva-lhe o sentido de pertencer 
(FONSECA, 2006, p. 127-128).

De acordo com os PCNs, “Cabe ao professor, ao longo do seu 
trabalho pedagógico, integrar os diversos estudos sobre as relações 
estabelecidas entre o Presente e o passado, entre o local, o regional, o 
nacional e o mundial” (BRASIL, 2001, p. 65). Então, é possível observar 
que, para o professor de Educação Geral desenvolver um trabalho que 
contempla o esperado, sua formação nas diversas as áreas de conhe-
cimento devem ser contínuas.

As vivências contemporâneas concretizam-se a partir destas 
relações temporais espaciais, tanto no dia a dia individual, fa-
miliar, como no coletivo. Às vezes assim, a proposta é de que 
os estudos sejam disparados a partir de realidades locais, 
gane me ganhei de missões históricas espaciais múltiplas 
ire e retornem ao local, na perspectiva de desvendá-lo des-
construí-lo e de reconstruí-lo em dimensões mais complexas 
(BRASIL, 2001, p. 65).

O Ensino de História Local tem, como função, contribuir para 
que o ensino-aprendizagem ocorra a partir da realidade vivenciada 
pelos estudantes. Nessa fase da educação é preciso que os temas 
envolvendo relações sociais, econômicas, políticas e culturais sejam 
trazidos para o chão da escola, para serem debatidos e problematiza-
dos de forma a produzir reflexões relacionadas aos lugares de falas e 
pertencimento dos sujeitos históricos. Para José D’Assunção Barros, 
“Outro ponto importante deve ser considerado. O fato de que uma 
história possa ser compreendida como ‘história local’ não exclui a pos-
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sibilidade de que esta mesma história se refira a uma ‘totalidade’. A 
‘história local’ não é uma ‘história em migalhas’” (BARROS, 2009, p. 5).

Para Selva Guimarães Fonseca, “O local e o cotidiano da criança 
e do jovem constituem e são constitutivos de importantes dimensões 
do viver; logo podem ser problematizados, tematizados e explorados 
no dia-a-dia da sala de aula, com criatividade, a partir de diferentes 
situações, fontes e linguagens” (FONSECA, 2006, p. 127).

Como é observado pela autora, é necessária uma abordagem 
metodológica que dialoga com as diversidades das crianças, jovens 
ou adultos, partindo do ambiente no entorno de suas relações sociais 
e da aproximação com o presente e com problematização das fontes 
no intuito de produzir uma reflexão crítica. Assim, irá promover deba-
tes envolvendo situações reais, vivenciadas pela comunidade local em 
diálogos com outras comunidades, em diferentes tempos e espaços, 
despertando no aluno o gosto pelo ensino de história, pois:

Assim, o ensinar e o aprender História não são algo externo, a 
ser proposto e difundido com uma metodologia específica, mas 
sim a ser construído no diálogo, na experiência cotidiana em um 
trabalho que valorize a diversidade e a complexidade, de forma 
ativa e crítica. A memória das pessoas, da localidade, dos traba-
lhos, das profissões, das festas, dos costumes, da cultura, das 
práticas políticas, está viva entre nós (FONSECA, 2006, p. 132).

A História Local, quando utilizada apropriadamente com me-
todologias e intervenções adequadas, faz com que os espaços de 
construção de memória contribuem para a apropriação de conceitos, 
fundamentais para a construção do conhecimento, motivando a apren-
dizagem histórica, que promove ao educando a compreensão das co-
nexões mundiais.

Segundo Benito Bisso Schmidt, esses modos de trabalhar as 
noções conceituais devem ser oferecidos aos professores no decorrer 
de seus cursos. Mas, como a grande maioria dos profissionais em 
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educação que atuam nos anos iniciais são formados em Pedagogia, 
que não é uma área de atuação específica, não passa por essa qualifi-
cação, no entanto, deveriam ser oferecidos uma formação continuada.

Acredito que o “conteúdo básico” a ser desenvolvido nos cursos 
de História que buscam qualificar seus alunos para atuarem em 
museus, bibliotecas, arquivos, centros de documentação, etc. é 
esta reflexão sobre as controversas e sempre tensas relações 
entre história e memória, e sobre a maneira como tais formas de 
apreensão do passado convergem para a constituição e/ou for-
talecimento de identidades presentes (SCHMIDT, 2008, p. 190).

Para Ilma Passos da Veiga “A formação continuada deve estar 
centrada na escola e fazer parte do projeto político pedagógico” (VEI-
GA, 1998, p. 4).

A formação continuada é um direito de todos os profissionais 
que trabalham na escola, uma vez que não só ela possibilita a 
progressão funcional baseada na titulação, na qualificação e na 
competência dos profissionais, mas também propicia, funda-
mentalmente, o desenvolvimento profissional dos professores 
articulado com as escolas e seus projetos (VEIGA, 1998, p. 4).

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO (PPP) PARA A PRÁTICA ESCOLAR

Nos anos 2020/2021, com as suspenções das aulas presenciais 
em 18 de março 2020, por causa do contexto pandêmico relacionado 
à COVID-19, que fez com que todos os sujeitos envolvidos passassem 
por processos de adaptações, construindo e desenvolvendo juntos 
um novo modelo de ensino para o qual não estávamos sendo prepa-
rados, o “Ensino Remoto” levou gestores, professores, pais, alunos 
e todos os profissionais de apoio a estarem sempre se reinventando. 
Não foi uma tarefa fácil, pois sabemos que, por mais que tenhamos 
nos esforçados, temos consciência da amplitude dos prejuízos causa-
dos no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Para Veiga,
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A principal possibilidade de construção do projeto político-
-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua 
capacidade de delinear sua própria identidade. Isto significa 
resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do 
diálogo, fundado na reflexão coletiva (VEIGA, 1998, p. 2).

Acreditando que o diálogo produz bom desenvolvimento para 
o ensino-aprendizagem, a escola busca elaborar seu Projeto Políti-
co Pedagógico (PPP) (PROJETO... 2021) de forma coletiva, às vezes 
por meio de reuniões, outas por questionários enviados aos diversos 
segmentos. No caso da construção do PPP 2020/2021, estão sendo 
usadas algumas informações obtidas no ano 2019, quando foram dis-
tribuídos questionários às partes envolvidas, em reunião da adminis-
tração com os pais, alunos, professores e profissionais de apoio onde 
são levantadas e problematizadas as questões relevantes para uma 
educação de qualidade, rompendo com uma gestão individual e cons-
truindo uma gestão participativa. O que para Ilma Passos da Veiga são 
pontos fundamentais.

O projeto pedagógico, ao se constituir em processo participa-
tivo de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de or-
ganização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e 
as contradições, buscando eliminar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando 
pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo relações ho-
rizontais no interior da escola (VEIGA, 2004, p. 38).

Como podemos deduzir, durante esse período pandêmico o diá-
logo foi dificultado, tanto que não foi possível muita mobilização para a 
construção do PPP e para a elaboração do plano de ação 2020/2021, 
o qual só contou com participação de parte dos professores.

A proposta de execução do Projeto Político Pedagógico da es-
cola tem um cronograma de dois anos, sendo revisado sempre 
que necessário. Portanto, nossa reflexão é contínua e baseada 
principalmente na prática pedagógica cotidiana, na discussão 
dos referenciais teóricos que nos encaminhem para uma “prá-
xis” responsável e compromissada com uma escola pública de 
qualidade (PROJETO... 2021, p. 2).



65
S U M Á R I O

Como podemos observar, o PPP é parte fundamental no pro-
cesso educacional e o modo como é construído é o que define sua 
eficácia, a importância do diálogo, da participação e colaboração da 
comunidade é o que torna possível ser concretizado, como é especi-
ficado por: Ilma Passos da Veiga, “O projeto pedagógico constituído 
pela própria comunidade escolar é o definidor de critérios para a or-
ganização curricular e a seleção e estruturação dos conteúdos, das 
metodologias de ensino, dos recursos didáticos e tecnológicos e da 
avaliação” (VEIGA, 2013, p. 163).

Pensando nisso a escola propõe “sua ação educativa funda-
mentada nos princípios da universalização de igualdade de acesso, 
permanência e sucesso, da obrigatoriedade da Educação Básica e da 
gratuidade escolar” (PROJETO... 2021, p. 19). É importante lembrar 
daquilo que ressalta Ilma Passos da Veiga, isto é: “Igualdade de opor-
tunidades requer, portanto, mais que a expansão quantitativa de ofer-
tas; requer ampliação do atendimento com simultânea manutenção de 
qualidade” (VEIGA, 1998, p. 3).

De acordo com o que é proposto pela escola e os princípios 
que a fundamenta, está sendo ofertado uma educação baseada na 
qualidade a partir da interação escola e comunidade, com uma gestão 
participativa, entendendo que esse movimento precisa ser organizado 
de dentro da escola para fora, através das problematizações e refle-
xões coletivas.

Compreendendo o significado e a importância desse docu-
mento para o bom funcionamento de uma unidade de ensino. Como 
explica Ilma Passos da Veiga, “Esse movimento é coletivo, participa-
tivo, contínuo e incessante, a fim de garantir o acesso à permanência 
e o sucesso escolar dos alunos que nela buscam uma formação 
cidadã” (VEIGA 2013, p. 164). A escola, em consonância com o Re-
gimento Unificado, propõe uma educação que prioriza o desenvolvi-
mento da aprendizagem.
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A proposta pedagógica da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Tancredo de Almeida Neves, tem por finalidade ofere-
cer uma Educação inspirada nos princípios da liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade estabele-
cer o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, numa 
coparticipação de responsabilidades entre município e família 
(PROJETO..., 2021, p. 32).

Para isso, o foco é a priorização da alfabetização e letramento 
nas diversas áreas de conhecimento do 1º ao 5º ano, ofertando forma-
ções nas áreas das Ciências da Natureza e Humanas aos docentes do 
fundamental menor, que na maioria das vezes são ofertadas somente 
nas áreas de Linguagens e Matemática. Para Veiga, “A formação pro-
fissional implica, também, a indissociabilidade entre a formação inicial 
e a formação continuada” (VEIGA, 1998, p. 4).

POSSIBILIDADES DO ENSINO  
DE HISTÓRIA NA PERSPECTIVA LOCAL

As dificuldades ao trabalhar com o Ensino de História Local 
para os anos iniciais, em parte está relacionada com as formações 
dos profissionais que atuam nessa fase da educação, os quais mi-
nistram várias disciplinas em que não possuem formação específica 
para cada área de conhecimento. Além disso, falta de material di-
dático especifico. Contudo, as aulas do componente curricular de 
História são ministradas basicamente pelo livro didático, sendo que 
outro fator é a desvalorização do profissional da educação básica, o 
que faz com que esses profissionais necessitem de uma ampla car-
ga horária sobrecarregando de serviço, o que inviabiliza dedicar um 
tempo maior ao planejamento.
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Pensar em proposições que levem em consideração aspectos 
locais que são parte do cotidiano do aluno tem como base legal o 
Documento Curricular do Estado do Pará que afirma que:

Vale ressaltar que, no campo da História, tal autonomia implica 
em estimular o uso de múltiplas fontes e linguagens (compe-
tência geral 4) na compreensão dos diferentes processos his-
tóricos. Assim, a noção de passado passa a receber um novo 
tratamento, deixando de ser algo distante; a própria realidade, 
marcada por processos locais, regionais, globais, de diferentes 
naturezas, passa a ter diante de si uma postura investigativa, 
levando o discente a olhar para o presente por meio das dife-
rentes faces das expressões culturais e levá-lo a ir à busca de 
suas origens, tradições e identidades, associando-as ao tempo 
presente e, sobretudo, voltando seu olhar à Amazônia paraense 
(PARÁ..., 2021, p. 238).

Conforme vimos na citação acima, percebemos a necessida-
de de propor um alimento das possibilidades do ensino de História 
para os anos iniciais, O que para Patrícia Dorotéio é necessário que 
haja investimentos na formação desses profissionais que, em geral, 
são pedagogos:

Dessas considerações, destaca-se o necessário investimento 
em formação inicial e continuada dos profissionais que atuam 
nos Anos Iniciais, sendo essa função marcada pela polidocên-
cia, na qual se exige desse professor o domínio de várias dis-
ciplinas, o que tende a tornar frágil o domínio conceitual em 
determinadas áreas do conhecimento, configurando um dos 
grandes desafios da formação do docente pedagogo (DORO-
TÉIO, 2016, p. 215).

Outro fator que também contribui é o alto índice de cobranças 
que recai sobre esses profissionais, tanto por parte dos pais, como dos 
gestores em relação ao ensino de Português e Matemática que, das 
cinco disciplinas as quais estão sob a responsabilidade do professor 
regente, as duas são supervalorizadas. O que é comum ouvir entre os 
professores, principalmente do primeiro ciclo, que sua preocupação é 
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que o aluno aprenda a ler, escrever e as quatro operações fundamen-
tais, ou seja: os componentes curriculares de Português e Matemática, 
as outras são trabalhadas da forma que dá e quase sempre são dei-
xadas de lado.  O que ocorre, para Katia Abud, é um grande equívoco, 
pois ao privilegiar essas disciplinas se excluem disciplinas fundamen-
tais para desenvolvimento intelectual das crianças, as quais podem 
contribuir para a aprendizagem de forma significativa.

A restrição ao tempo para se ensinar a disciplina (História) e a 
valorização da Língua Portuguesa e da Matemática constituem-
-se em fatores primordiais para a exclusão das outras matérias. 
Fato este que implica na dificuldade de aprendizagem das dis-
ciplinas privilegiadas, pois as excluídas significam portas aber-
tas para desenvolver importantes capacidades intelectuais de 
relatar, raciocinar, compreender, narrar etc., fundamentais para 
o desenvolvimento da escrita e domínio da língua e do pensa-
mento científico (ABUD, 2012, p. 556).

Pensar em trabalhar História Local para os anos iniciais é aten-
tar-se na construção do conhecimento histórico e identitário do aluno, 
desde sua a inserção na educação escolar e está baseado em legisla-
ções vigentes como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Retomando as grandes temáticas do Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais, pode-se dizer que, do 1º ao 5º ano, as habilida-
des trabalham com diferentes graus de complexidade, mas o 
objetivo primordial é o reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do 
“Nós”. Há uma ampliação de escala e de percepção, mas o que 
se busca, de início, é o conhecimento de si, das referências ime-
diatas do círculo pessoal, da noção de comunidade e da vida 
em sociedade. Em seguida, por meio da relação diferenciada 
entre sujeitos e objetos, é possível separar o “Eu” do “Outro”. 
Esse é o ponto de partida (BRASIL..., 2018, p. 402).

Segundo os PCNs de História para o Ensino Fundamental I, a 
criança poderá reconhecer a presença de tempos passados a partir do 
tempo em que vive, partindo do ensino da História Local:
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A preocupação com os estudos de história local é a de que os 
alunos ampliem a capacidade de observar o seu entorno para 
a compreensão de relações sociais e econômicas existentes no 
seu próprio tempo e reconheçam a presença de outros tempos 
no seu dia-a-dia (BRASIL..., 2001, p. 51).

Sendo assim, o Ensino de História irá possibilitar o desenvolvi-
mento da aprendizagem partindo de suas vivencias, para que possam 
se tornar sujeitos ativos na construção do conhecimento e de sua pró-
pria história.

O ensino e aprendizagem de História estão voltados, inicialmen-
te, para atividades em que os alunos possam compreender as 
semelhanças e as diferenças, as permanências e as transfor-
mações do modo de vida social, cultural e econômico de sua 
localidade, no presente e no passado, mediante a leitura de di-
ferentes obras humanas (BRASIL..., 2001, p. 52).

Nesse sentido, Marlene Cainelli destaca que, trabalhar com o 
Ensino de História Local nos anos iniciais é muito importante para que 
aconteça a aprendizagem histórica, pois promove a “ possibilidade 
de desenvolver na criança a capacidade de se articular com o seu 
mundo a partir do seu entorno” (CAINELLI, 2010, p. 25). Significa que, 
a partir do contato com a História Local, a criança passa a compreen-
der o mundo em que vive. Essa modalidade de ensino, assim como o 
levantamento de hipótese, contribui no desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem.

Outro fator importante no desenvolvimento do pensamento 
histórico estaria relacionado ao levantamento de hipóteses. E 
principalmente não ensinar história como repetição mecânica, 
mas como experiências únicas complexas que constituíram a 
perspectiva de um ensino consciente em História (CAINELLI, 
2010, p.25).

Como percebemos na citação acima, é necessário pensar no âm-
bito escolar a construção do pensamento histórico. Assim defendemos 
que a desconstrução de um ensino voltado para a repetição deve ser 
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pensada desde os anos inicias. É nessa fase que os alicerces do co-
nhecimento histórico são formados, em que os vocabulários específicos 
e conceitos devem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem.

A EDUCAÇÃO HISTÓRICA NOS ANOS 
INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ensino de 
História tem como o mais relevante objetivo a construção da identida-
de. Com estudos pautados nas “relações entre identidades individuais, 
sociais e coletivas entre as quais as que se constituem como nacio-
nais” (BRASIL..., 2001, p. 32),  permitindo aos alunos construir o seu 
conhecimento a partir de suas próprias representações e as da época 
em que vivem, cabendo ao professor possibilitar meios para que a 
criança possa se situar a partir do tempo vivido e desenvolver a noção 
espaço temporal na compreensão entre passado e presente.

Circe Bittencourt afirma que

Os estudos de História têm como base o desenvolvimento in-
telectual do educando, e daí a recomendação de introduzir o 
conteúdo a ser estudado por um problema situado no tempo 
presente, buscando em tempos passados as respostas para as 
indagações feitas (BITTENCOURT, 2009, p. 113-114).

Assim como o Ensino de História, a História Local também é ne-
cessária em todas as fases da Educação Básica. Outro objetivo do En-
sino de História para os anos iniciais do Ensino Fundamental proposto 
pelos Parâmetros Curriculares é promover uma educação em que a 
criança valorize sua própria história, que seja garantido aos estudan-
tes o Ensino de História Local, regional e mundial. Assim, “identificar o 
próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com outros 
tempos e espaços” (BRASIL..., 2001, p. 41). Observando ainda que o 
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trabalho com os conceitos fundamentais da História, tais como: fato, 
sujeito e tempo, contribuem para a produção de conhecimento, pois

O saber histórico escolar, na sua relação com o saber histó-
rico, compreende de modo amplo, a delimitação de três con-
ceitos fundamentais: o fato histórico, de sujeito histórico e de 
tempo histórico. Os contornos e as definições que são dadas a 
estes três conceitos orientam a concepção histórica, envolvida 
no ensino da disciplina. Assim, é importante que o professor 
distinga algumas dessas possíveis conceituações (BRASIL..., 
2001, p. 35).

Em consonância com a citação acima, defendemos que, des-
de os primeiros anos de ensino, deve-se priorizar a participação do 
aluno no processo de ensino, envolvendo-o na percepção do mesmo 
como agente participe da construção de sua própria trajetória histó-
rica. De acordo com Jörn Rüsen, a consciência histórica é obtida a 
partir da relação entre o homem e o mundo em que vive.

O homem necessita estabelecer um quadro interpretativo do 
que experimenta como mudança de si mesmo e de seu mundo, 
ao longo do tempo, a fim de poder agir nesse decurso temporal, 
ou seja, assenhorear-se dele de forma tal que possa realizar as 
intenções do seu agir (RÜSEN, 2001, p. 58).

Devido à crença de que os alunos dos anos iniciais não seriam 
capazes de compreenderem conceitos relacionados à disciplina de 
História, muitos professores deixam de trabalhar os conteúdos com 
crianças pequenas, acreditando não ser possível a assimilação desses 
conceitos devido à pouca idade do público que compõe essa fase da 
educação no Fundamental I que, atualmente, compreende a faixa etá-
ria entre 6 e 10 anos de idade.

A utilização da História Local como ferramenta de ensino é im-
portante na articulação dos temas a serem abordados no cotidiano da 
sala de aula, assumindo um papel decisivo na construção identitária 
dos alunos, procurando efetivar ações de pessoas comuns que fazem 
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parte da sociedade. De acordo com Pierre Goubert, “A volta à História 
Local origina-se de um novo interesse pela História Social – ou seja, a 
história da sociedade como um todo” (GOUBERT, 1988, p. 73). Quan-
do trabalhamos com a realidade social das crianças de forma plural, 
contribui-se para a ampliação dos debates e reflexões necessários as 
aulas do Ensino de História. Giane de Souza Silva observa que,

ao trabalhar com a história local como estratégia de ensino de 
introduzir conteúdos, além dos manuais didáticos articulando 
conteúdos nacionais e mundiais, leva-se o aluno a desenvolver 
a consciência histórica, pois consegue perceber a história da 
sua localidade sendo parte dela (SILVA, 2008, p.8).

Trabalhar o Ensino de História a partir da vivência do aluno faz 
com que seja necessária uma abordagem teórico-metodológica que 
dialoga com a vida das pessoas, de suas memórias e lembranças, 
interligando os sujeitos partícipes dos diversos segmentos de nossa 
sociedade. É preciso dar ouvidos às histórias das personagens que 
foram invisibilizadas por longos períodos da história, não sendo va-
lorizados como sujeitos históricos e, por isso, não fazem parte dos 
conteúdos a serem ensinados nas escolas.

O trabalho com a História Local no ensino da História facilita, 
também, a construção de problematização, a apresentação de 
várias histórias lidas com base em distintos sujeitos da histó-
ria, bem como de histórias que foram silenciadas, isto é, que 
não foram institucionalizadas sob a forma de conhecimento 
histórico. Ademais, esse trabalho pode favorecer a recupera-
ção de experiências individuais e coletivas do aluno, fazendo-
-o vê-las como constitutivas de uma realidade histórica mais 
ampla e produzindo um conhecimento que, ao ser analisado e 
retrabalhado, contribui para a construção de sua consciência 
histórica (BARROS, 2013, p. 17).

A partir das palavras de Carlos Henrique Farias de Barros, per-
cebe-se que trabalhar com a História Local no Ensino de História dos 
anos iniciais a partir da problematização é um meio para que histórias 
eventualmente silenciadas por uma leitura globalizante demais sejam 
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visibilizadas, passando a contribuir com a construção do conhecimen-
to histórico de nossas crianças. De acordo com Maria Auxiliadora Sch-
midt e Marlene Cainelli, duas questões precisam ser consideradas ao 
trabalhar com a História Local:

Em primeiro lugar, é importante observar que uma realidade 
local não contém, em si mesma, a chave de sua própria expli-
cação, pois os problemas culturais, políticos, econômicos e so-
ciais de uma localidade explicam-se, também, pela relação com 
outras localidades, outros países e, até mesmo por processos 
históricos mais amplos. Em segundo lugar, ao propor o ensino 
de história local como indicador da construção de identidade, 
não se pode esquecer de que, no atual processo de mundializa-
ção, é importante que a construção de identidade tenha marcos 
de referência relacionais, que devem ser conhecidos e situados, 
como o local, o nacional e o mundial (SCHMIDT, 2004, p. 112).

Segundo Flávia Caimi, essa concepção se deve a uma inter-
pretação equivocada dos estudos de Jean Piaget e está relacionada 
às etapas de desenvolvimento da criança que, erroneamente, foram 
disseminando a ideia de que, antes dos 11 anos, estes conceitos não 
seriam compreendidos pelos alunos.

Durante anos, por uma leitura superficial e equivocada dos 
estudos de Jean Piaget propagou-se à ideia de que a aprendi-
zagem dependia incondicionalmente, do desenvolvimento bio-
lógico, razão pela qual se postulava a ideia de que as crianças 
não tinham condições maturacionais para aprendizagem de 
conceitos históricos e de noções temporais antes dos 11 ou 12 
anos, quando iniciavam à passagem do pensamento operató-
rio-concreto para o pensamento formal ou hipotético-dedutivo 
(CAIMI, 2009, p. 68).

Sobre o conceito de local e outros envolvidos na temática, é 
constantemente construído, deste modo, que trabalhar com conceitos 
nos anos inicias é uma provocação para que os alunos compreendam 
o processo de construção da identidade e conhecimento histórico.
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Todos os conceitos fundamentais para a compreensão das 
Ciências Humanas, considerando todas as ciências que a com-
põem, podem ser identificados nos conteúdos relativos ao local 
e o regional. Tais conceitos fundamentais são tempo histórico, 
espaço geográfico, cultura, poder e relações sociais, alinhava-
dos pelo conceito de trabalho. Qualquer conteúdo relativo ao 
ensino de Ciências Humanas, qualquer que seja a série a que 
nos referimos, deve ter como referência e projeto, a construção 
destes conceitos (RIBEIRO, 2011, p. 13).

Para Schmidt e Cainelli, as experiências dos alunos devem ser 
consideradas, pois isso possibilita melhor compreensão para o Ensi-
no de História, segundo as autoras, por meio do diálogo que permita 
reflexões temporais e favoreça a construção da consciência histórica, 
formando sujeitos aptos a intervir e transformar a realidade em que 
vivem. Sendo assim, a problematização é o ponto de partida para a 
produção do conhecimento histórico:

Em primeiro lugar, significa partir do pressuposto de que ensinar 
História é constituir um diálogo entre o presente e o passado, 
e não reproduzir conhecimentos neutros e acabados sobre fa-
tos que ocorreram em outras sociedades e outras épocas. [...] 
problematizar é, também, construir uma problemática relativa 
ao que se passou com base em um objetivo ou um conteúdo 
que está sendo estudado, tendo como referência o cotidiano 
e a realidade presente dos alunos e do professor (SCHMIDT, 
2004, p. 56).

Entendendo essa relação passado / presente, enfatizamos que 
os conceitos como região, tempo, cultura, passado entre outros ga-
nham significativa relevância para os alunos quando eles se enxergam 
dentro do processo. A disciplina de História tem por finalidade “formar 
um cidadão comum que necessita de ferramentas intelectuais variadas 
para situar-se na sociedade e compreender o mundo físico e social em 
que vive” (BITTENCOURT, 2009, p. 47).

De acordo com Caimi, o aluno é um sujeito ativo na construção 
do processo de aprendizagem, pois está em contato com imensos 
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volumes de informações e diversidades culturais, os quais contribuem 
para o desenvolvimento do conhecimento histórico abordados no con-
teúdo do Ensino de História. E que estudos apontam “que a sala de 
aula se constitua num espaço rico de possibilidades de interações en-
tre os estudantes, as quais favoreçam a tomada de consciência de sua 
própria históricidade, relacionada a história do outro e das coletivida-
des” (CAIMI, 2009, p. 69).
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INTRODUÇÃO

No presente momento, em meio a uma pandemia em que diver-
sas populações indígenas têm perdido seus anciãos, enfatizamos a 
defesa e a instrumentalização, bem como a propagação de um ensino 
que dê destaque e priorize as línguas locais, devido à tentativa de po-
tencializar a compreensão dos indígenas de um conteúdo produzido e 
esquematizado por outrem, e que o ensino bilíngue esteja em conso-
nância com a preservação de línguas que caminham rumo à extinção. 
Assim, é importante ter em vista que os indígenas têm histórias e pers-
pectivas diferentes em relação à escola e que cada etnia pode produzir 
uma escola conforme suas prioridades e costumes a partir da relação 
entre Cultura Escolar e Cultura Local.

A partir desse ponto de vista, pensamos em como esquematizar 
as discussões sobre a temática para auxiliar o pesquisador/professor 
que queira um norte para iniciar sua pesquisa ou planejar suas au-
las. Logo, para a captação dessas discussões no portal periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), do Ministério da Educação (MEC) inserimos no campo “Acesso 
CAFE” o nosso login e senha da instituição na qual participamos do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de História / Mestrado Pro-
fissional (PROFHISTÓRIA), ou seja: a Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Em seguida, destacamos que há duas 
possibilidades de motivar e delimitar a pesquisa por assunto. A primei-
ra se dá por meio da utilização de aspas com a seguinte chamada: 
“Educação Escolar Indígena”; já a segunda, sem aspas, Educação 
Escolar Indígena redunda, respectivamente, em dois quantitativos de 
resultados, de 190 e de 730 artigos, apenas no mês de janeiro de 2021.

Esses quantitativos têm algumas características em comum. 
Apesar do primeiro restringir, embora em poucos casos, de maneira 
mais específica algumas palavras como “Educação Indígena” e “Indí-
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gena”, estas se acham no nome da revista em que o artigo está hos-
pedado, porém, o conteúdo dos artigos não trabalha com a temática. 
Ao trabalhar sem aspas o quantitativo dos artigos aumenta significa-
tivamente devido ao fato de palavras como “indígena”, “educação” e 
“escolar” serem motivadores da pesquisa e podem ser encontradas 
em diversos resumos, títulos e palavras-chaves dos artigos.

Mas uma pergunta que deve ser respondida está no motivo da 
segunda opção de pesquisa, já que a imensa maioria dos artigos não 
pertencem à temática. A resposta é que alguns artigos não contém as 
palavras motivadoras escolhidas, o que demanda um olhar minucioso 
de cada trabalho, sendo necessário a leitura da introdução quanto à 
dúvida sobre catalogar ou não o artigo. Sobre a catalogação dos ar-
tigos e a metodologia, estas foram as seguintes: primeiro utilizando a 
palavra Educação Escolar Indígena sem aspas no campo “Assunto” 
obtivemos 730 artigos, a partir daí, lendo a título, resumo e introdução, 
selecionamos 198 artigos que discutem a temática no Brasil, no Chile, 
no México e no Paraguai.

A partir da seleção dos artigos trabalhamos com uma noção de 
Campo Amostral, visto que os artigos colhidos são uma Amostra de 
uma discussão mais ampla da temática que perpassa diversas moda-
lidades de publicação. Depois de catalogados os artigos percebemos 
que algumas palavras são recorrentes nos títulos e resumos, a partir 
daí organizamos os artigos por assuntos com os temas mais discuti-
dos. Assim, construímos alguns gráficos que demonstram como vem 
sendo discutida a temática nos periódicos separando algumas espe-
cificidades que discutiremos nos tópicos seguintes.
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GRÁFICO DOS TEMAS MAIS RECORRENTES 
NOS PERIÓDICOS DA CAPES

Quantificamos os temas mais recorrentes entre os artigos do 
periódicos CAPES: Educação Bilíngue, Legislação e Políticas, Protago-
nismo/agência, Educação diferenciada, Relações com religiões, Identi-
dade, Formação de professores indígenas e suas práticas, Identidade, 
Etnomatemática e Interculturalidade além desses temas tivemos doze 
temas que não foi possível enquadramentos ou mensuração devido 
a especificidade da discussão que são Diversidade de Saberes, Pa-
drão dominante Escolar, Alunos indígenas com deficiência Contexto de 
diversidade, Estudo sobre o contexto escolar indígena no Brasil, Eps-
temologia e Filosofia, Oralidade, Jogos Digitais Indígenas, Educação 
ambiental, Deficiência Visual e Pensamento mantêm na colônia.

Figura 1 - Artigos sobre Educação Escolar Indígena adquiridos 
na plataforma CAPES e separados por tema

Fonte: produzido pelo autor
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EDUCAÇÃO BILÍNGUE

No tema supracitado selecionamos os artigos que relacionavam 
a língua com o processo de ensino-aprendizagem, seja na prática do 
professor ou na produção de material didático, para entender como 
a língua dos indígenas está ligada com a valorização da sua cultura, 
ancestralidade e valores que são transmitidos ao longo de gerações, 
pois, no Brasil, temos uma variedade de grupos de família, que variam 
em torno de 150 línguas catalogadas. Geralmente o processo de edu-
cação que valorize a língua da etnia local parte da criação de um alfa-
beto fonético que trabalhe as especificidades para transcrever os sons.

As dificuldades estão relacionadas com a identificação dos fo-
nemas que são os sons distintivos localizados a partir do cotidiano dos 
indígenas. O que destacamos e que com a variedade de comunidades 
indígenas sendo que algumas estão enclausuradas dentro de outras, 
de modo que esse processo necessita de um grande investimento do 
Governo, visto que a proposição de um produto repleto de transcrições 
bem desenvolvidas que interessar a um público alvo bem especifico. 
Se levarmos para a objetividade, o tema pode não despertar o interes-
se devido ao fato de que produzir materiais específicos para comuni-
dades pequenas requer investimentos significativos, porém, no âmbito 
do patrimônio cultural, seria uma discussão interessante visto que a ca-
talogação e a transcrição das línguas locais poderiam ser preservadas.

Sobre essa discussão destacamos que,

em geral, o falante de herança não é escolarizado na sua língua 
de herança ou, se o é, tem um nível de educação formal muito 
baixo nesta língua. Além de ser língua da escola, a língua do 
meio ambiente dominante está presente na grande maioria dos 
domínios da interação quotidiana fora de casa, limitando a lín-
gua de herança quase exclusivamente ao uso no seio familiar 
(BARBOSA; FLORES, 2011, p. 81-82).
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Como destaca os autores no processo de ensino-aprendizagem 
ainda o nível de educação formal é muito baixo, percebemos que na 
discussão sobre uma Educação Bilíngue que a língua materna está 
ligada com a construção de uma identidade e quando a educação 
não leva em consideração aspectos da língua que está no seio familiar 
entra em conflito com a representação identitária de alguns povos.

Podemos ainda traçar dois paralelos sobre a objetividade das 
línguas em terras indígenas e na comunidade local: a língua externa 
tem papel de fronteira, sendo o elo entre a comunidade e a socieda-
de não-indígena, então, devemos pensar na mesma como ligação 
na relação entre conhecimento exógeno e comunidade indígena. 
Ainda podemos percebê-la como mecanismo de resistência no pro-
cesso de imposição de valores e condições alheias que desprezam 
os interesses locais.

A língua local está relacionada com a organização de sua região, 
com a identificação e delimita, assim, sua identidade, pois, quando in-
troduzida na escola, aproxima a produção externa com sua trajetória 
étnica, com caraterísticas locais fazendo com que o conteúdo dos ma-
nuais didáticos parta de um elo que contenha caraterísticas familiares 
e, para além disso, reiteramos que ela é uma maneira de preservar a 
cultura local para as gerações seguintes. Por isso, enfatizamos que,

Em contraposição a uma escola que se constituía pela imposi-
ção do ensino da língua portuguesa, pelo acesso à cultura na-
cional e pela perspectiva da integração é que se molda um outro 
modelo de como deveria ser a nova escola indígena, caracte-
rizada como uma escola comunitária (na qual a comunidade 
indígena deveria ter papel preponderante, diferenciada (das de-
mais escolas brasileiras), específica (própria a cada povo indí-
gena onde fosse instalada), intercultural (no estabelecimento de 
um diálogo entre conhecimentos ditos universais e indígenas) e 
bilíngue (com a consequente valorização das línguas maternas 
e não só de acesso à língua nacional (GRUPIONI, 2005, p. 37). 
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Em suma, defendemos a instrumentalização e propagação de 
um ensino que leve em consideração as línguas locais, devido à ten-
tativa de potencializar a compreensão dos indígenas de um conteúdo 
produzido por outrem, e que o ensino bilíngue colabore com a preser-
vação de línguas que caminham rumo à extinção. A partir daí, na rela-
ção aluno/professor, as comunidades podem difundir as potencialida-
des de suas línguas no processo de ensino-aprendizagem valorizando 
a cultura local.

LEGISLAÇÕES E POLÍTICAS

Catalogamos nesse tema os artigos que se propuseram a anali-
sar legislações nacionais ou locais, fazendo uma avaliação ou referên-
cia às mesmas em suas discussões. Assim, também colocamos nesse 
contexto obras que analisam políticas educacionais que visam a Edu-
cação escolar indígena. Com isso, destacamos que nas últimas dé-
cadas percebemos que vem se intensificado reflexões nos processos 
de escolarização e que o reconhecimento e solidificação dos direitos 
desses povos na Constituição Federal defendem a pluralidade identi-
tária, preservação da língua, cultura, religiosidade e modo de pensar. 
Logo, destacamos que as

transformações que ocorreram tanto na legislação quanto na 
política governamental em relação a esses povos no Brasil. Uma 
das áreas em que essas mudanças mais se realizaram foi na 
política de Educação Escolar Indígena (GRUPIONI, 2005, p. 42).

As mudanças vêm ocorrendo ao longo do tempo. Assim, vale 
enfatizar que as legislações demonstram uma mudança nas intencio-
nalidades da escola no âmbito indígena. Quando a mesma é introdu-
zida no contexto indígena com o objetivo de ser um instrumento de 
imposição de valeres e intencionalidades externas, faz-se necessário 
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promover, a partir disso, uma ampla discussão, ou seja: a valorização 
e sistematização de saberes locais deve ser um dos objetivos de uma 
pesquisa sobre a temática.

A compressão sobre política educacional é vasta e complexa, 
ainda que não sejam novas as discussões historiográficas, pois elas, 
basicamente acabaram sendo preponderantes apenas depois da dé-
cada de 1980 e, conforme Mainardes (2006), enfatizamos

a natureza complexa e controversa da política educacional, 
[que] enfatiza os processos micro políticos e a ação dos pro-
fissionais que lidam com as políticas no nível local e indica a 
necessidade de se articularem os processos macro e micro na 
análise de políticas educacionais (MAINARDES, 2006, p. 95).

A discussão acima nos insere em uma perspectiva que pode 
ser observada na temática indígena, uma vez que percebemos um 
movimento bicéfalo quando se fala em políticas educacionais indíge-
nas, pois, de um lado, há o Estado tentando organizar a pluralidade 
e, de outro, os indígenas pensando em como construir políticas que 
valorizem suas especificidades. O que destacamos sobre as dificulda-
des nas implantações das políticas envolve as limitações estruturais, 
sendo um bom exemplo a formação de professores que, ainda hoje, 
não possui diretrizes especificas no estado Pará, por exemplo, para a 
formação docente na área de História para as comunidades indígenas.

Quando falamos em diretrizes, pensamos de maneira especifica 
em parâmetros que delimitem e especifiquem a formação de profes-
sores de História, ao passo que um bom exemplo se mostra no Artigo 
número 20 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Es-
colar Indígena na Educação Básica, ou seja:

Formar indígenas para serem professores e gestores das es-
colas indígenas deve ser uma das prioridades dos sistemas de 
ensino e de suas instituições formadoras, visando consolidar a 
Educação Escolar Indígena como um compromisso público do 
Estado brasileiro (BRASIL, 1997, p. 23).
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Aqui fica delimitado a importância de políticas que visam a for-
mação de professores e uma das nossas limitações para essa discus-
são é referente ao ordenamento jurídico sobre a temática, embora as 
discussões transitam por meio da necessidade de uma formação que 
valorize a pluralidade, sendo que entendemos essa Educação diferen-
ciada como necessária mediante a criação de um sistema próprio que, 
apesar de possivelmente ter os moldes da educação eurocêntrica, seja 
criado uma diretriz especifica para a pluralidade indígena.

Ainda destacamos, sobre as Diretrizes Nacionais para a Edu-
cação Escolar Indígena, os seguintes aspectos:

a – Orientar as escolas indígenas de educação básica e os sis-
temas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios na elaboração, desenvolvimento e avaliação de 
seus projetos educativos; b – Orientar os processos de cons-
trução de instrumentos normativos dos sistemas de ensino 
visando tornar a Educação Escolar Indígena projeto orgânico, 
articulado e sequenciado de Educação Básica entre suas dife-
rentes etapas e modalidades, sendo garantidas as especificida-
des dos processos educativos indígenas; c – Assegurar que os 
princípios da especificidade, do bilinguismo e multilinguismo, 
da organização comunitária e da interculturalidade fundamen-
tem os projetos educativos das comunidades indígenas, valori-
zando suas línguas e conhecimentos tradicionais; etc. (BRASIL, 
2012, p. 376-777).

Em resumo: dentre os vários agentes educacionais destacamos 
o movimento para a luta por respeito, a diversidade e a construção de 
currículos que se enquadrem a Educação escolar indígena na constru-
ção de identidades. Ainda entendemos que o movimento educacional 
brasileiro valoriza conhecimentos e recortes epistêmicos de matrizes 
eurocêntricas, circunstância que influencia as políticas tomadas no ter-
ritório que acabam por desprezar as diversas identicidades que diver-
gem da concepção de indivíduo não-indígena.
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PROTAGONISMO / AGÊNCIA

Quantificamos nesse eixo temático os artigos que tiveram como 
primazia as discussões que tentaram perceber o protagonismo dos 
indígenas, seja como agentes partícipes da Educação escolar indígena 
seja como sujeitos na luta por uma educação que os valorize. Nos últi-
mos anos o termo Protagonismo tem sido corriqueiro quando falamos 
em trabalhos que envolvem os indígenas.

De maneira sintética, o termo faz referência a uma condição de 
protagonista de sua própria história e tem ganhado espaço nos es-
tudos historiográficos. Por volta da década de 1970, imbuído de um 
sentimento de luta e aquisição de direitos, temos um movimento de or-
ganização dos indígenas tanto na luta pela terra, quanto a valorização 
de sua cultura. Dito isso, destacamos que

O surgimento do movimento indígena brasileiro nasceu com 
a conjuntura política e social que eclodiu no Brasil a partir de 
1970. Foram tempos difíceis, pois imperava em nosso país o 
regime de exceção, preconizado pelos militares a partir de 1964. 
Naquela ocasião, a política indigenista do Governo previa que 
os povos indígenas deveriam ser integrados pela nação e, con-
sequentemente, abrirem mão de suas identidades étnicas, para 
se tornarem “apenas” brasileiros. Essa política estava a serviço 
dos interesses de desenvolvimento e integração nacional, que 
também escondiam a intenção de explorar as riquezas presen-
tes no solo subsolo das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
por nossos povos (MUNDURUKU, 2012, p. 209).

Conforme percebemos na citação acima, a movimentação dos 
indígenas está ligada à resistência a um modelo tradicional de ensino 
que se volta para a assimilação e a integralidade via procedimentos e 
iniciativas que tinham por finalidade “educá-los” com a imposição de 
um currículo e uma forma educacional exógena responsável por des-
prezar os valores e os elementos da sua cultura. Por isso, reiteramos 
que os padrões visavam ajustá-los ao modelo cultural ocidental, além 
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de ter contribuído para consolidar na mente do não-indígena uma visão 
estereotipada e atemporal sobre os indígenas, promovendo preconcei-
tos e exclusões.

Em síntese, os trabalhos que estão ligados ao conceito ou à 
ideia de Protagonismo se relaciona com o movimento por parte dos 
indígenas na conquista de seus direitos, de modo que destacamos 
que a luta dos indígenas não é responsiva, ou seja: os mesmos não se 
organizam somente quando provocados ou oprimidos, eles, a partir de 
especificidades locais e internas, pensam, agem e lutam por inquieta-
ções próprias e que vão além da concepção ocidental de pensamento, 
episteme e educação.

EDUCAÇÃO DIFERENCIADA

Catalogamos nesse eixo temático os trabalhos que tanto em seu 
título quanto no resumo faziam menção à Educação diferenciada como 
parâmetro ou objeto de estudo. Assim, frisamos que

Entre o significado da escola como produto histórico do Ociden-
te – como instituição destinada, entre outras coisas, também a 
“vigiar e punir” – e o interesse dos povos indígenas pela escri-
ta, pela cultura universal, pela tecnologia e mesmo pela escola, 
deve estar o espaço para a criação de novos perfis e sentidos 
para essa instituição, gerados por seu processamento intelec-
tual e social em contextos indígenas (SILVA, 2001, p. 106).

Como percebemos no trecho supracitado, a concepção de 
diferenciado está nas especificidades, ou seja, nos detalhes, pois a 
construção da diferente parte de um processo de apropriação seja 
da estrutura, das ideias, do currículo ou das práticas. A escola não 
pertence à cultura indígena, porém, o cárter externo da instituição não 
impende a ressignificação dela e a partir do cotidiano, gerando um 
novo significado ou um novo modelo de educação.
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Em suma, quando falamos em Educação diferenciada pensa-
mos em uma prática escolar distinta, uma ressignificação do local – in-
dependentemente do currículo oficial –, os conceitos tais como: tempo, 
região, ambiente e educação são diversos quando entram em contado 
com os saberes indígenas, sendo demando da escola um diálogo com 
múltiplos conhecimentos diferenciados da proposta ocidental de edu-
cação homogeneizadora.

RELAÇÕES COM A RELIGIÃO

Nesse tema contabilizamos os artigos que analisaram o relacio-
namento de propostas de educação e os grupos religiosos, práticas 
docentes envolvendo conhecimentos religiosos e presença de seus re-
presentantes em escolas indígenas. Achamos necessária uma contex-
tualização dos interesses dos religiosos em comunidades indígenas, 
pois, às vezes, o discurso humanitário e religioso esconde interesses 
próprios e/ou do Estado que ficam introjetados nas objetividades do 
sistema educacional. Destacamos, portanto, que

No século XIX a política indigenista foi marcada pela ocupação 
dos territórios indígenas e pelo assimilacionismo. As relações 
com os indígenas tiveram como principais objetivos apode-
rar-se de suas terras e criar aldeamentos para concentrá-los 
em espaços reduzidos, dispondo de sua mão de obra para 
os estabelecimentos coloniais, mas, principalmente, liberando 
espaços para a colonização. Esse período também foi mar-
cado pela aproximação de interesses do poder central, dos 
moradores e dos missionários, o que levou ao aumento do po-
der local nas questões indígenas (BERGAMASCHI; ANTUNES; 
MEDEIROS, 2020, p. 4).

Como percebemos na citação, durante o período analisado a 
aproximação dos religiosos estão ligadas à interesses alheios aos in-
dígenas, servindo como uma extensão da vontade do Estado. Quando 
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analisamos os artigos que trabalham questões sobre aspectos religio-
sos pensamos em duas temáticas que não encontramos nos artigos. A 
primeira está relacionada com a educação religiosa, mesmo havendo 
menções ao currículo excludente sentimos falta de uma abordagem 
comparativa, em que considerações sejam feitas entre o universo cos-
mológico indígena e a relação com religiões de matrizes cristã no es-
paço escolar, gerando assim uma proposta de produto que leve em 
consideração aspectos identitários locais.

A segunda temática envolve o conteúdo religioso que muitas 
crianças indígenas acabam sendo alfabetizadas. Pensamos que pode 
ser problemático, principalmente quanto a inserção do indígena no 
mundo não-indígena, visto que parte de um viés religioso, lembran-
do que, para diversas etnias, o “místico” está relacionado com a sua 
organização social. Com efeito, destacamos que

o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimen-
to ocorrido num tempo primordial, o tempo fabuloso do “prin-
cípio” [...]. O mito narra como, graças às façanhas dos Entes 
Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma reali-
dade total, o cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma 
espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição 
(ELIADE, 2000, p. 11).

A partir dessa discussão, podemos destacar a relação dos po-
vos indígenas com mitos de natureza cosmológicas, sendo um bom 
exemplo os Bakairi, que delimitam seu berço mítico na confluência do 
rio Verde com o Paratinga. Os mitos de origens estão ligados com 
animais tais como as onças e ainda com árvores, que remetem a 
memórias coletivas que fazem parte da organização social.

Pensando nessa lógica, as hierarquias e a maneira de se rela-
cionar com a natureza estão ligadas à cosmologia indígena, de modo 
que destacamos que a escola não pode ser concorrente com esses 
aspectos e que a presença de religiosos em instituições escolares aca-
ba por tomar uma responsabilidade do Estado que deve propagar uma 
educação livre de intenções ecumênicas e catequizantes.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
INDÍGENAS E PERSPECTIVAS

Nesse eixo temático selecionamos os artigos que pensam as 
discussões sobre a formação dos professores, a permanência de indí-
genas na graduação, a prática de professores indígenas em aldeias e 
as políticas educacionais de formação especifica de professores indí-
genas. Podemos apontar a década de 1990 como o princípio das po-
líticas especificas para a formação de professores e, por este motivo, 
frisamos que, nesse período, se

cria a categoria oficial de escola indígena, estabelecendo sua 
estrutura e funcionamento, bem como sua estadualização, sal-
vo se o município tiver seu próprio sistema de ensino. Também 
regulamenta a categoria de professor indígena, como carreira 
específica do magistério, com concurso diferenciado, garan-
tindo a preferência ao professor da mesma etnia de seus alu-
nos. Garante a formação diferenciada em cursos específicos, 
bem como “sua formação em serviço e, quando for o caso, 
concomitantemente com a sua própria escolarização” (ROS-
SATO, 2002, p. 71).

Na discussão acima temos uma dualidade bem complexa na 
formação de professores, devido à maneira que é pensada a moda-
lidade de formação e a necessidade de valorizar as especificidades 
próprias fazendo com que se tenha um caráter nacional e local. A 
dificuldade está na escolha dos membros que irão exercer a práti-
ca docente na comunidade e, hoje, trabalhamos em três níveis da 
educação básica no Brasil que são: Educação Infantil, Ensino Fun-
damental e Ensino Médio, o que nos leva à reflexão de que muitas 
comunidades terão dificuldades em encontrar candidatos que con-
cluíram os níveis de forma regular.

Em resumo, a formação dos professores está ligada com a ma-
nutenção de uma identidade local, sendo necessário uma formação 
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transdisciplinar que valorize e respeite aspectos locais, motivo pelo 
qual destacamos, sobre esse conceito, que

O essencial na Transdisciplinaridade reside na postura de 
reconhecimento de que não há espaço nem tempo culturais 
privilegiados que permitam julgar e hierarquizar como mais 
corretos os mais diversos complexos de explicações e de 
convivência com a realidade. A Transdisciplinaridade repousa 
sobre uma atitude mais aberta, de respeito mútuo e mesmo 
humildade em relação a mitos, religiões, sistemas de explica-
ção e de conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogân-
cia ou prepotência (D’AMBROSIO, 2006, p. 79-80).

Como se observa no trecho anterior, o conceito de Transdiscipli-
naridade pode ser utilizado como ferramenta nas discussões sobre a 
temática indígena principalmente quando pensamos no contexto esco-
lar. Ainda destacamos a modalidade intercultural, porém, deixaremos 
para o debate dos tópicos seguintes, pois, no momento, queremos 
destacar a necessidade de discussões que pensem novos paradig-
mas sobre a prática docente em escolas indígenas, principalmente 
através da pluralidade e da valorização de outros conhecimentos que 
transcendem a estrutura de ensino.

IDENTIDADE

Sobre esse tópico quantificamos os artigos que se propuseram 
analisar aspectos estruturais e simbólicos em escolas que estão liga-
dos ao que delimitamos como Educação escolar indígena. Queremos 
partir nossa discussão de exemplos positivos, com intensão de propa-
gar dinâmicas que tem obtido resultados na prática do professor. Dito 
isso, ressaltamos que

Nesse contexto, o Colégio Estadual Indígena Dom Jackson 
Berenguer Prado surge como um elemento contra-hegemô-
nico de afirmação étnica Kaimbé importante como mantene-
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dor da identidade da população indígena do Massacará, ter-
ritório que ocupam os Kaimbé desde tempos imemoriais. As 
relações simbólicas, presentes no currículo desenvolvido por 
seus professores e às dinâmicas de legitimação da identidade 
indígena mantidas na instituição respondem pela legitimação 
étnica Kaimbé e reafirmam a sua identidade diante do sentido 
de pertencimento ao Território Indígena do Massacará (ALT-
MICKS; CANTON, 2020, p. 4).

Na citação acima percebemos que, quando falamos em identi-
dade dos povos indígenas, temos que militar contra qualquer tentativa 
de homogeneizar os processos educacionais, pois no momento em 
que se destaca o elemento singular de cada experiência em escolas 
indígenas devemos entender que a construção do currículo tem que 
partir de um processo endógeno em que o sentimento de pertenci-
mento, tanto ao território quando à instituição, seja incentivada pelo 
currículo a partir de dinâmicas e práticas de legitimação de identidade.

Ainda salientamos que

O discurso bilíngue, entendido no interior de um espaço enun-
ciativo regulado pelo estado, ao produzir um efeito de amplia-
ção das possibilidades dos povos indígenas, tem trabalhado 
em duas direções: a) no silenciamento do sujeito da enuncia-
ção, fazendo falar a língua que ele não fala; b) no silenciamento 
do sujeito multilíngue, fazendo calar as línguas que ele fala. Em 
ambos os casos, diríamos que há um certo tipo de construção 
de um sujeito bilíngue, produzido no espaço enunciativo que 
controla a diversidade (HONÓRIO, 2000, p. 8).

Assim, compreende-se que a língua tem papel significativo no 
processo de ensino-aprendizagem. Destacamos que a escrita e a ora-
lidade não são as únicas questões ou as mais primordiais na constru-
ção da identidade indígena, pois entendemos que são um conjunto 
de valores étnicos e sociais que fazem parte da gama de característi-
cas que compõem o entendimento de “ser” e “pertencer”. Em suma: 
a construção ou a preservação da identidade indígena no contexto 
escolar estão ligadas com um conjunto de práticas que devem ser 
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adotadas deste a sensibilidade dos professores com especificidades 
locais, quanto via políticas afirmativas que valorizem a língua local a 
proponham, a partir disso, mudanças curriculares.

ETNOMATEMÁTICA

Nesse tópico separamos os artigos que, em seus resumos ou 
títulos, fazem referência à Etnomatemática, ao passo que delimitamos 
nossa discussão sobre o conceito no debate elaborado por Ubiratan 
D’Ambrosio (2002 e 2006), autor que discute a temática e se tornou 
base de nosso entendimento sobre o assunto. Destacamos que:

Na pretensão de expressar essas ideias [sobre etnomatemá-
tica] em uma palavra, decidi arriscar um abuso etimológico, 
introduzindo o neologismo etno-matemá-tica. Recorrendo, ob-
viamente com limitada competência, ao grego e, certamente, 
motivado pelas minhas preocupações históricas e filosóficas 
com a natureza e o significado da matemática, decidi usar, para 
“artes e técnicas”, a palavra technée a grafia aproximada tica. 
Para “entender, explicar, lidar com” utilizei, abusivamente, ma-
thema, ou matema, o que provocou reações, esperadas, dos 
especialistas na língua grega. E para “ambiente natural, social e 
cultural”, usei o óbvio ethno, ou etno. O abuso foi além e ampliei 
o sentido de etno para incluir “próximo ou distante”. E a men-
ção, muito importante, à assunção, pela espécie humana, “seu 
direito e capacidade” de modificar o ambiente natural, social e 
cultural, está implícito, com maior ou menor visibilidade e inten-
sidade, em todos os mitos de criação. Daí surgiu etno-matemá-
-tica. Uma parte da crítica focalizou o fato de que matemática 
não reflete a etimologia de “matemática”, que, no sentido usado 
a partir da Baixa Idade Média e do Renascimento, é também 
um neologismo. Realmente, o matema, que é uma das raízes 
etimológicas da palavra etnomatemática, tem pouco a ver com 
“matemática” (D’AMBROSIO, 2006, p. 286).
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A partir da delimitação acima, destacamos duas características 
da Etnomatemática na Educação escolar indígena: a primeira está li-
gada ao que, segundo D’Ambrósio (2002), discute a etnomatemática, 
pois, para o autor, o fazer e o saber matemático de culturas marginali-
zadas, identificando manifestações, estão entre as vertentes discutidas 
pela Etnomatemática, porém, entendemos que os artigos que abordam 
a temática lidam com o conceito mais como uma ferramenta teórico-
-metodológico que possibilita a compreensão do diferente a partir de 
proposições matemáticas.

INTERCULTURALIDADE

Quantificamos aqui os artigos que trabalham o encontro de 
duas culturas, o pensar e o propor desse encontro, bem como os 
artigos que continham a palavra Interculturalidade – seja em seu tí-
tulo ou resumo. As legislações nacionais já mencionam e legitimam 
uma Educação intercultural e, por isso, destacamos que, no momento 
posterior à Constituição de 1988 temos uma significativa mudança no 
pensar a Escola indígena e que a construção de uma escola inclusiva 
e não exclusiva parte da compreensão das especificidades locais. 
Daí reiteramos que

conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos 
e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação ba-
seada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, 
de sexo, e etnia ou outras características individuais e sociais 
(BRASIL, 1997, p. 6).

Em síntese, defendemos, a partir da legitimação das leis vigen-
tes no Brasil, a proposição de mecanismos e ferramentas que pos-
sibilitem ao professor em escolas indígenas criar, juntamente com a 
comunidade local, estratégias que possibilitem a inclusão, diminuindo 
assim possíveis motivos que favoreçam a evasão escolar, algo que 
está ligado com a luta por cidadania e respeito.
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OUTROS

Os artigos que estão presentes nesse tópico demonstrarem as 
diversas possibilidades de pesquisar a temática. Embora unificando 
em conjunto de discussões, destacamos que as mesmas não são ho-
mogêneas e que cada uma guarda suas especificidades, sendo que 
o crescente número de publicações nos últimos anos demonstra que 
ainda são inúmeras as possibilidades de pesquisa.

Os temas aqui são: Diversidade de saberes em que refletimos 
como nosso padrão de conhecimento acaba por hierarquizar os co-
nhecimentos; Padrão dominante escolar em que percebemos que exis-
te normas, estruturas, símbolos que normatizam práticas e métodos 
que acabam sendo excludentes; Alunos indígenas com deficiência evi-
dência uma discussão que passa despercebida nos últimos encontros 
sobre a temática que participamos. Estudo sobre o contexto escolar 
indígena no Brasil refere-se à necessidade de perceber, no campo da 
longa duração, que os ganhos que tivemos são fruto de lutas de déca-
das de resistência a um padrão de dominação; já o tema Epstemologia 
e filosofia leva a pensar as discussões epistêmicas e como elas têm 
influenciado na prática do professor em sala de aula; Oralidade, por 
sua vez, não deve ser menosprezada em detrimento da valorização da 
cultura escrita, sendo imperiosa uma discussão sobre a importância da 
mesma no processo de ensino-aprendizagem em comunidades que 
não possuem um alfabeto próprio. Jogos digitais indígenas, com os 
avanços tecnológicos dos últimos anos, torna-se outra temática impor-
tante sobre a necessidade de refletir sobre metodologias que garan-
tam a inclusão e acesso de povos indígenas a propostas de ensino que 
utilizam mecanismos tecnológicos; Educação ambiental pode se tornar 
uma ferramenta excelente na escola indígenas devido à capacidade de 
pensar a região e a ação de diversos sujeitos acerca do meio ambien-
te; Deficiência visual também aparece e, hoje, temos diversos autores 
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que pensam a temática na educação regular, de modo que refletimos 
aqui no questionamento sobre como vencer as barreiras estruturais e 
financeiras na proposição de material para o público indígenas; Pen-
samento mantêm na colônia por seu turno, direciona aqui na proposta 
de mudança e ruptura com as estruturas que permanecem quando 
pensamos em Educação Escolar Indígenas.
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INTRODUÇÃO

Durante séculos as pessoas com deficiência foram invisibiliza-
das e o capacitismo imperou (impera) a ponto de serem abandonadas 
e exterminadas (MARTINS, 2015; JANUZZI, 2012), realidade confron-
tada nas últimas décadas quando a educação na perspectiva inclusi-
va de grupos sociais historicamente marginalizados, têm sido foco de 
debates que geraram conquistas importantes, muito embora bastante 
morosas no chão da escola. Faz-se necessário destacar ainda que es-
sas conquistas advêm “da pressão de movimentos sociais” (RABELO, 
2016, p. 23) e a educação brasileira em si “toma corpus sob os auspí-
cios da luta de classes, revelando, assim recortes das desigualdades 
imbricadas no seio de uma sociedade seletiva e, consequentemente, 
excludente” (SILVA, 2019, p. 21).

Na perspectiva atual de deficiência, avançou-se na efetividade 
de algumas políticas e regulamentações legais que têm determinado 
o direito do aluno com deficiência, transtorno do espectro autista e al-
tas habilidades / superdotação de aprenderem juntos com os demais 
alunos e receberem os serviços em educação especial nas escolas 
regulares, em salas de recursos multifuncional (BRASIL, 2008). Nesse 
contexto pró-inclusão, os alunos com Deficiência Visual (DV) requerem 
um conjunto de serviços especializados, recursos e tecnologias assis-
tiva4 capazes de mediar o ensino na perspectiva inclusiva e o uso de 
estratégias adequadas são cruciais no processo ensino-aprendizagem 
de crianças com cegueira ou baixa visão.

4 De acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), a “Tecnologia Assistiva é uma área do 
conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodo-
logias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacio-
nada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 
reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”.
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No Ensino de História o trabalho pedagógico com alunos com 
deficiência visual demanda um olhar atento e minucioso no que se 
refere à transversalidade da educação especial. Todavia essa trans-
versalidade envolvendo o Ensino de História e a educação inclusiva 
apresenta-se em caráter de exiguidade. Ao fechar o estudo direciona-
do à pessoa com deficiência visual essa escassez de estudos se en-
grandece, realidade que além das questões pessoais e profissionais, 
nos motivou a empreender este estudo. Para tanto, a princípio, tece-
remos um breve percurso histórico sobre a educação no Brasil dando 
visibilidade à educação especial e inclusiva, no segundo momento a 
escrita entrelaça o Ensino de História e as mídias digitais no contexto 
pandêmico atual decorrente do Novo Coronavírus, causador da cha-
mada Covid-19,5 e por fim faremos considerações a respeito dos resul-
tados parciais encontrados.

EDUCAÇÃO E ENSINO NO BRASIL: 
UMA BREVE ANÁLISE

A História do Brasil enquanto território colonizado e, posterior-
mente, livre, assim como a História da educação brasileira, é atrelada 
intimamente a questões políticas e é imbricada ao desenvolvimento 
político-econômico europeu. O advento da educação especial e inclu-
siva não se destoa desta normalidade.

O percurso histórico da educação especial e inclusiva no Brasil 
tem seu advento em fins do século XVIII e primeiras décadas do sécu-

5 A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, 
potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-
-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas 
de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província 
de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família 
Coronaviridae e é o sétimo Coronavírus conhecido a infectar seres humanos (fonte: Mi-
nistério da Saúde).
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lo XIX, porém, como destaca Lucélia Cardoso Cavalcante Rabelo, “o 
movimento mundial em defesa da inclusão de grupos historicamente 
marginalizados, nas mais diversas dimensões da vida social tem seu 
auge na década de [19]80” (RABELO, 2016, p. 23). A princípio não 
existia ou não se constituía como um projeto estruturado. Era um de-
senrolo a respeito das transformações liberais ocorridas no período. 
Teceremos a seguir um curto trajeto sobre a educação com foco na 
modalidade especial para conhecermos e buscar compreender como 
foi o processo e posteriormente argumentar sobre a atual realidade.

No período colonial a educação foi delegada aos padres jesuí-
tas que executavam um plano de ação / instrução no qual:

O plano iniciava-se com o aprendizado do português (para os 
indígenas); prosseguia com a doutrina cristã, a escola de ler 
e escrever e, opcionalmente, canto orfeônico e música instru-
mental; e culminava em um lado, com a gramática latina para 
aqueles que se destinavam à realização de estudos superiores 
na Europa (Universidade de Coimbra) (SAVIANI, 2001, p. 43).

Entre as comunidades indígenas, as práticas de infanticídio 
por deficiências físicas visíveis eram comuns. Relatos da época re-
velam que crianças nascidas com deformidades físicas eram rejei-
tadas, abandonadas ou utilizadas em cerimonias religiosas. Desta 
forma, acredita-se que não houveram experiências de uma educa-
ção especial no percurso de dois séculos da educação jesuítica. En-
tre os escravizados africanos, as deficiências decorrentes de maus 
tratos no processo gestacional resultavam em mortes e até mesmo 
na raça branca dominante essa era a realidade, sendo que aquelas 
que sobreviviam eram delegadas à reclusão e, caso se envolvessem 
em episódios de desordem, eram encaminhadas aos cuidados das 
Santas Casas (MARTINS, 2015).

A educação das crianças com deficiência não fazia parte das 
agendas político-sociais do governo da época. Ao Brasil enquanto 
condição de colônia era proibido de ter instituições de ensino superior 
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e, em geral, os herdeiros das famílias mais abastadas se direcionavam 
à Europa, fator este condicionante para que não houvesse na terra de 
Pindorama movimentos de lutas a favor de uma educação efetiva.

Desde a outorga da Constituição de 1824, a primeira do Brasil, 
estabelecida no contexto dos primeiros anos pós-Independência, ou 
seja, no Primeiro Reinado, a educação para todos já havia sido deter-
minada, ainda que o “todos” excluísse a maior parte da população em 
idade escolar do período, na medida em que negros escravizados, in-
dígenas, estrangeiros não naturalizados e demais classes desprovidas 
de recursos financeiros e que não se enquadravam no perfil censitá-
rio ficassem de fora das decisões políticas e benefícios sociais. Nesta 
esteira de exclusão a pessoa com deficiência também estava, como 
determinava a Constituição de 1824:

Art. 8. Suspende-se o exercício dos Direitos Políticos: / Por in-
capacidade physica ou moral / I – Por Sentença condemnato-
ria a prisão, ou degredo, emquanto durarem os seus efeitos 
(BRASIL, 1824).

Todavia o período imperial brasileiro recebe um destaque nas 
literaturas acerca da educação especial e inclusiva. Em 15 de outubro 
de 1827 é decretado por D. Pedro I a determinação de criação das 
escolas de primeiras letras nas localidades em que o contingente po-
pulacional fosse consistente. Mediante este decreto a educação brasi-
leira seguiria o método Lancaster, desenvolvido por Joseph Lancaster, 
pedagogo e quaker6 inglês que desenvolveu seu método após obser-
var o pastor anglicano Andrew Bell extraindo desta observação alguns 
princípios e instituindo outros a partir de suas crenças pedagógicas.

6 A Sociedade Religiosa dos Amigos, Quakers comumente chamado, é um corpo de cristãos 
que se originou no século 17 na Inglaterra. Sua crença fundamental é que a revelação 
divina é imediata e individual; todas as pessoas poderão perceber a palavra de Deus em 
sua alma, e amigas se esforçam para acatá-la. Disponível em: http://mb-soft.com/believe/
ttc/quakers.htm. Acesso: 15 jul. 2021.
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O método lancasteriano caracterizava da seguinte forma: de 
acordo com a proposta, o professor ensinava a lição a um grupo 
de meninos mais amadurecidos e inteligentes e então a turma era 
dividida em grupos menores e estas partículas recebiam as lições 
através dos que primeiro foram instruídos. Desta foram “o méto-
do lancasteriano se mostrava aderente aos ideais conservadores da 
Igreja e da Monarquia e se propunha a escolarizar o povo pelas vias 
instrucionais de estratégias rápidas e de baixo custo” (FERREIRA; 
SCHWARTZ; KROHLING, 2016, p. 117).

A Lei de 15 de outubro de 1827 vigorou até 1946, momento em 
que a Lei Orgânica do Ensino Primário é instituída (JANUZZI, 2012). 
Ainda no Brasil Imperial, agora no Segundo Reinado, o então Impe-
rador D.  Pedro II, através do decreto nº 1.428, assinalado em 12 de 
setembro de 1854, cria o Imperial Instituto de Meninos Cegos, atual 
Instituto Benjamim Constant, instituição responsável pela educação de 
crianças com deficiência visual, grupo alvo de nossa pesquisa. A res-
peito do Imperial Instituo dos Meninos Cegos, Martins revela que

Essa instituição foi fruto do ideal de um jovem cego brasileiro, 
José Álvares de Azevedo, integrante de família abastada, que foi 
estudar em Paris, no Instituto Nacional de Jovens Cegos, a partir 
de 1884, quando possuía pouco mais de nove anos de idade, 
tendo recebido uma [educação] excelente (MARTINS, 2015, p. 
77, grifos nossos).

Os grifos evidenciam o caráter elitista da educação no Brasil im-
perialista, que se caracterizava pela retirada dos herdeiros da nobreza 
em direção à Europa com objetivos estudantis, que, como o texto de-
monstra, não era uma prática vivenciado apenas pelos ditos normais, 
revelando “que a inclusão ou a exclusão das pessoas com deficiência 
estão intimamente ligadas às questões culturais” (ROGALSKI, 2010, p. 
2). Nesse contexto de criação e fundação de institutos educacionais, 
além do Imperial Instituto de Meninos Cegos, no mesmo período his-
tórico o Instituto dos Surdos-Mudos (ISM) ocupava-se da educação 
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das pessoas com surdez, ambos se destinavam “ao ensino primário 
e alguns ramos do secundário, ensino de educação moral e religiosa, 
de música, ofícios fabris e trabalhos manuais” (JANUZZI, 2012, p. 11).

Ainda que o período imperial ganhe destaque nas literaturas 
advindo da fundação dos institutos, a educação da pessoa com defi-
ciência percorre um longo período de invisibilidade e poucas discus-
sões e debates

No Brasil, até a década de 50, praticamente não se falava em 
Educação Especial. Foi a partir de 1970, que a educação es-
pecial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos 
governos com a criação de instituições públicas e privadas, ór-
gãos normativos federais e estaduais e de classes especiais 
(ROGALSKI, 2010, p. 2).

Destarte, os impactos dessa invisibilidade são vivenciados até 
hoje. Na esteira do histórico de lutas, debates e conquistas no que 
tange à educação especial e inclusiva a Declaração de Salamanca, de 
1994, assim como a promulgação da Constituição Federal, de 1988, e 
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, de 1996, for-
talecem a luta e garantem conquistas expressivas. Com efeito, convém 
sublinhar que a Declaração de Salamanca preconiza que

As escolas devem acolher todas as crianças, independente-
mente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocio-
nais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com defi-
ciência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas ruas e 
que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; 
crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas 
(DECLARAÇÃO..., 1994, p. 17-18).

A Constituição Federal (1988) trata da questão da educação 
em seu Capítulo III, Seção I, artigos 205 e seguintes. Determinando 
no artigo 208 que

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: / I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
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(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusi-
ve sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram aces-
so na idade própria; / II – progressiva universalização do ensino 
médio gratuito; / III –atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 
ensino (BRASIL, 1988).

O direito à educação sinalizado na Constituição Federal de 1988 
é renovado pela LDB 9.394/1996, que em seus artigos 58, 59 e 60 trata 
sobre a inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. 
O artigo 59, em especial, dispõe sobre os procedimentos didáticos, 
pedagógicos e metodológicos que garantam ao público da educação 
especial e inclusiva uma aprendizagem efetiva.

Art.   59. Os   sistemas   de   ensino   assegurarão   aos   edu-
candos   com necessidades especiais: / I – currículos, métodos, 
técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; / II – terminalidade específica 
para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên-
cias, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para os superdotados; / III – professores com especiali-
zação adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capa-
citados para a integração desses educandos nas classes co-
muns; / IV – educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção 
no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma ha-
bilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
/ V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino re-
gular (BRASIL, 1996).

As legislações vigentes representam um importante avanço 
para o nosso sistema educacional e são cruciais na luta pela efetiva-
ção de uma educação inclusiva. “Por esta razão, o movimento pela 
inclusão educacional deve buscar a garantia da efetivação do direi-
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to humano e social a educação por todos” (RABELO, 2016, p. 41). 
Nesta mesma esteira legislativa, uma série de outros decretos como 
o Decreto de nº 3.956, de 8 de outubro de 2001 que tornou público 
a Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas deficientes; o Decreto nº 5.626, de 
22 de dezembro de 2005, responsável por instituir a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) como paradigma educacional da pessoa surda; o 
Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que teve como objetivo 
a regulamentação do atendimento educacional especializado (AEE); 
o Decreto Legislativo nº. 186, de 9 de julho de 2008, aprovando o 
texto da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu protocolo facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março 
de 2007; o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe 
sobre a educação especial, o AEE, determinando que o Estado deve 
prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio especializado, de acordo com as 
necessidades individuais, além de planos educacionais, resoluções 
e movimentos políticos que há garantias em textos legais, destaque 
para a Lei Brasileira de Inclusão, Lei n° 13.146/2015, conhecida como 
Estatuto da Pessoa com Deficiência destinada a “assegurar e a pro-
mover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 
liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, p. 8). Entrementes, per-
dura um hiato com a realidade concreta, uma vez que a efetividade 
legal anda em descompasso.

Nesse trajeto de lutas por políticas públicas e efetivação de 
direito à educação da pessoa com deficiência, quais reflexões par-
tem dos professores e pesquisadores do Ensino de História? Entre 
os debates envolvendo a História do Tempo Presente, por exemplo, 
tem se discutido sobre ensino de História na perspectiva da educa-
ção inclusiva? Tem se delineado um Ensino de História voltado para 
a educação dos Direitos Humanos? Há pesquisas atuais que traçam 
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estratégias de ensino para assegurar a inclusão escolar de alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades / superdotação nas aulas de História no ensino regular? No 
atual contexto educacional pandêmico em que o ensino está sendo 
intermediado principalmente por mídias digitais as pessoas com de-
ficiência foram esquecidas? Os professores do Ensino Fundamental 
II, estão usando estratégias que contribuam para uma aprendizagem 
efetiva desse grupo? Esses e outros questionamentos tem sido norte 
para o desenvolvimento de nossa pesquisa no âmbito do Mestrado 
Profissional em Ensino de História (PROFHISTÓRIA).

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL,  
ENSINO DE HISTÓRIA, ENSINO 
REMOTO EMERGENCIAL E AS NOVAS 
TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS

Segundo dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, 18,6% da população brasileira 
possui algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões apre-
sentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da 
visão (0,3% da população) e 6 milhões, grande dificuldade para enxer-
gar (3,2%). Dessa totalidade, o número de pessoas com deficiência 
visual que estão em idade escolar e frequentam escolas regulares é 
cerca de apenas 0,8%. A DV compreende a baixa visão e a cegueira.

Os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilida-
des: desde a cegueira total, até a visão perfeita, também total. A 
expressão “deficiência visual” se refere ao espectro que vai da 
cegueira até a visão subnormal. Chama-se visão subnormal (ou 
baixa visão, como preferem alguns especialistas) à alteração da 
capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento 
significativo da acuidade visual, redução importante do campo 
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visual e da sensibilidade aos contrastes e limitação de outras 
capacidades. Entre os dois extremos da capacidade visual 
estão situadas patologias como miopia, estrabismo, astigma-
tismo, ambliopia, hipermetropia, que não constituem necessa-
riamente deficiência visual, mas que na infância devem ser iden-
tificadas e tratadas o mais rapidamente possível, pois podem 
interferir no processo de desenvolvimento e na aprendizagem. 
Uma definição simples de visão subnormal é a incapacidade de 
enxergar com clareza suficiente para contar os dedos da mão 
a uma distância de 3 metros, à luz do dia; em outras palavras, 
trata-se de uma pessoa que conserva resíduos de visão. Até 
recentemente, não se levava em conta a existência de resíduos 
visuais; a pessoa era tratada como se fosse cega, aprendendo 
a ler e escrever em braile, movimentar-se com auxílio de bengala 
etc. (BRASIL, 2000, p. 6).

Ao longo do percurso histórico a pessoa com deficiência viveu 
momentos distintos. Em algumas sociedades eram alvos de extermínio 
imediato em outras do mesmo período histórico já os vangloriava, enal-
tecendo a pessoa com deficiência visual, a título de exemplificação, 
como detentores de sabedoria, conhecimentos miraculosos e visão 
sobrenatural como nos revela Felipe Leão Mianes, apoiado nos escri-
tos de Charles Telford e James Sawrey (1978):

Em outros casos, cegos tinham funções transcendentais e se 
achava que eram oráculos que não enxergando este, poderiam 
ver outros mundos e, portanto, poderiam guiar determinadas 
ações e exercer papéis de adivinhos e profetas que reforçavam 
o caráter místico sobre os sujeitos cegos (MIANES, 2021, p. 2).

Em períodos subsequentes, como na Idade Média, a pessoa 
com deficiência sofrerá ataques de cunho religioso sendo relacionada 
a possessões demoníacas (MARTINS, 2015). Na Idade Moderna, fruto 
das mudanças sociais e intelectuais plantadas no período conheci-
do como Renascimento e fortalecidas com o movimento Iluminista do 
século XVIII, a pessoa com deficiência vai ficar a cargo de tratamen-
tos médicos. Já na Idade Contemporânea, principalmente no contexto 
após as grandes Guerras, quando as nações vão se reconstruir, as 
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pessoas com deficiência passam a ter uma certa visibilidade, afinal, 
muitos heróis de guerra passaram a fazer parte deste grupo. “É nesse 
tempo de reconstrução mundial que as instituições voltadas para as 
pessoas com deficiência começam a se consolidar em diversos paí-
ses, principalmente buscando alternativas para sua integração social” 
(MARTINS, 2015, p. 59).

Muitas dessas “alternativas” partiram de estudos envolvendo 
tecnologias que permitissem o deslocamento, adequação em suas ati-
vidades diárias envolvendo higiene, comunicação, “visando sua auto-
nomia, independência, qualidade de vida e inclusão social”. Atualmen-
te, classificamos esses aparatos como Tecnologia Assistiva (TA). Há 
de se destacar que apesar das tecnologias assistivas não se referirem 
apenas ao tecnológico digital, no atual contexto em que a pandemia do 
Covid-19 transformou a vida de todos e, consequentemente, o ensino, 
dando ênfase ao ensino da pessoa com deficiência visual.

Vale salientar que para alunos com DV terem acesso à informa-
ção e formação de conceitos, é fundamental o uso dos recursos 
de TA. Neste caso específico, pode-se até dizer que estes ins-
trumentos são imprescindíveis para o sucesso escolar desses, 
uma vez que irão oportunizar o contato com o ambiente físico, 
com a informação e conhecimentos (MONTEIRO, 2015, p. 41).

Todavia pesquisas apontam a importância que a formação de 
profissionais habilitados e munidos de estratégias para o desenvol-
vimento do processo de inclusão possui e que se há um despreparo 
ou essa formação é inexistente isso consequentemente vai prejudicar 
o sucesso da inclusão educacional (BRIANT; OLIVIER, 2012). Esse 
despreparo ou ausência de formação sobre educação inclusiva para 
professores parte desde a universidade. Rosana Glat e Márica Deni-
se Pletsch (2010), em seus escritos, afirmam que grande parte das 
licenciaturas, incluindo os cursos de Pedagogia, a qual a sociedade 
delega uma responsabilidade maior sobre o ensino da pessoa com 
deficiência, não disponibilizam em suas grades curriculares discipli-
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nas voltadas a esse público. Isso ajuda a explicar, inclusive, o porquê 
de o PROFHISTÓRIA, em sua grade de disciplinas obrigatórias e op-
tativas, não possuir7 uma que se ocupe exclusivamente dos debates 
e estudos em torno da educação especial e inclusiva, ainda que pos-
sua duas disciplinas optativas que versam sobre a temática, a saber:  
1) História e Educação em Direitos Humanos e 2) Ensino de História 
e Teorias de Aprendizagem.

Ana Maria Monteiro, ao conceber o Ensino de História como um 
“lugar”, abre possiblidades e fortalece a disciplina como um meio e um 
instrumento de mudanças sociais:

Lugar teórico, de produção e transmissão de saberes; “lugar de 
fronteira”: entre História e Educação, de confluência de e com 
outros múltiplos saberes, o que nos desafia permanentemente 
ao dever de vigilância ética, política e epistemológica ao atuar 
entre a necessidade de ensinar saberes referentes ao passado, 
ao mesmo tempo em que se contribui para desenvolver o pen-
samento e a reflexão crítica dos alunos, cidadãos atuantes na 
sociedade em que vivem (MONTEIRO, 2007, p. 3).

Sendo a História uma disciplina cabal no processo de transfor-
mações sociais é imprescindível que a interligação entre Ensino de 
História e a educação especial e inclusiva aconteçam, contribuindo 
para o desenvolvimento critico dos estudantes, atores principais para 
que mudanças ocorram e a inclusão deixe de ser vista como utópica.

No que tange o ponto “despreparo” dos profissionais da educa-
ção para desenvolver um ensino inclusivo o atual contexto histórico de 
pandemia nos revelou que a respeito do uso das tecnologias e mídias 
digitais aplicadas ao ensino, há também uma lacuna colossal. Quando 
a pandemia do Covid-19 modificou de forma abrupta nosso dia a dia 

7 Essa informação advém da observação e estudo do catalogo de disciplinas do curso 
disponibilizado no site oficial do programa, Disponível em: <https://profhistoria.ufrj.br/
uploads/caderno_disciplinas/611bf511e32c5_CATA%CC%81LOGO%20DE%20DISCIPLI-
NAS%20(2021).pdf>. Acesso: 10 maio. 2021.
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e nossas rotinas educativas foram “obrigadas” a serem intermediadas 
principalmente por tecnologias e mídias digitais em decorrência dos 
protocolos de segurança, esse fato foi comprovado.

Em 2020, no mês de março, os sistemas educacionais brasi-
leiros receberam orientações para que as aulas presenciais fossem 
suspensas e desde então o Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi im-
plantado. Fomos todos pegos de surpresa e diante do novo cenário, 
principalmente os professores foram compelidos a se reinventar, ela-
borar e aplicar estratégias de ensino usando meios dos quais não se 
tinha habito, grupos de WhatsApp passaram a ser os principais canais 
de comunicação, a sala de aula foi substituída por uma tela e diante 
de mudanças repentinas dúvidas e até um desespero surgiu. Assim,

professores se transformaram em youtubers gravando vídeoau-
las e aprenderam a utilizar sistemas de videoconferência, como 
o Skype, o Google Hangout ou o Zoom e plataformas de apren-
dizagem, como o Moodle, o Microsoft Teams ou o Google Clas-
sroom. No entanto, na maioria dos casos, estas tecnologias 
foram e estão sendo utilizadas numa perspectiva meramente 
instrumental, reduzindo as metodologias e as práticas a um en-
sino apenas transmissivo (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 
2020 p. 352).

Ensinar no online se difere substancialmente do ensinar presen-
cial. As estratégias, o tempo dos vídeos, o material utilizado, o material 
produzido, a linguagem, todo o processo precisa de adequações. E 
essas estratégias e adequações em turmas de inclusão necessitam 
de um olhar mais atento ainda. Como faz um aluno com deficiência 
visual para compreender um vídeo explicativo em que a professora 
usa a iconografia objetivando facilitar a compreensão do conteúdo, 
mas a professora desconhece sobre a audiodescrição? A atividade em 
Word ou Pdf foi enviada para o e-mail do aluno com deficiência visual, 
ou postada no Classroom, mas o leitor de tela utilizado por ele não 
consegue fazer a leitura de forma compreensível pois a atividade não 
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foi produzida com recursos de acessibilidade? O professor sabe da 
existência dos softwares de leitura de tela como o NVDA8 e o DOSVOX,9 
mas nunca usou e o seu aluno também não, assim, como proceder? A 
atividade foi produzida e enviada para todos os alunos, mas as letras 
e linhas são pequenas para o aluno com baixa-visão.

Essas situações hipotéticas servem para analisarmos o quão 
difícil pode ter sido tanto para o professor, quanto para o aluno, em es-
pecial o aluno com deficiência, vivenciar o ensino remoto em contexto 
emergencial e nos convida a repensar nossos saberes e práticas sobre 
a educação especial e inclusiva.

O Ensino Remoto aqui entendido como

um formato de escolarização mediado por tecnologia, man-
tidas as condições de distanciamento professor e aluno. 
Esse formato de ensino se viabiliza pelo uso de plataformas 
educacionais ou destinadas para outros fins, abertas para o 
compartilhamento de conteúdos escolares. Embora esteja 
diretamente relacionado ao uso de tecnologia digital, ensinar 
remotamente não é sinônimo de ensinar a distância, conside-
rando esta última uma modalidade que tem uma concepção 
teórico-metodológica própria e é desenvolvida em um ambien-
te virtual de aprendizagem, com material didático-pedagógico 
específico e apoio de tutores (GARCIA, 2020, p. 5).

Recebe o complemento emergencial que, nas palavras de 
Paulo Tomazinho (2020), recebe esse adendo em decorrência da 
celeridade que as aulas presenciais foram suspensas e a comuni-
dade escolar, principalmente professores e alunos experienciaram e 
tiveram que se adaptar a uma nova realidade educativa. Esse é um 

8 NVDA é uma plataforma para a leitura de tela, um programa em código aberto que vai “ler” 
o Windows para facilitar a inclusão digital de deficientes visuais.

9 DOSVOX é um sistema destinado a auxiliar os deficientes visuais a usar o computador, 
executando tarefas como edição de textos (com impressão comum ou Braille) leitura / 
audição de textos anteriormente transcritos, utilização de ferramentas de produtividade 
faladas (calculadora, agenda etc.), além de diversos jogos. Disponível em: http://www.ibc.
gov.br. Acesso:18 maio. 2021.
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momento novo no qual nossa geração de professores e comunidade 
escolar no geral ainda não tinham vivido, portanto a literatura ainda é 
escassa e as pesquisas se desenvolvem no modo exploratório.

Em 23 de março de 2020 considerando a Lei Federal nº 13.979, 
de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus” (BRASIL, 2020) e o Decreto estadual nº 
609, de 16 de março de 2020, o município de Parauapebas no Pará, 
município sede de nossa pesquisa, em consonância com tais medi-
das, torna público o Decreto Municipal nº 312/20, de 19 de março de 
2020, estabelecendo medidas restritivas, entre elas a suspensão das 
aulas na rede pública municipal de forma temporária com data final 
para 31 de março, sendo que, após esse prazo e diante do aumento 
de casos e acirramento da pandemia, visando diminuir o contágio, os 
Decretos de nº 326, nº 362 e nº 374 estabeleceram novas medidas e 
ratificaram outras já estabelecidas, entre elas a suspensão das aulas 
presenciais com a obrigatoriedade do ensino remoto.

Nesse percurso de 1 ano e alguns meses de efetivação do en-
sino remoto emergencial, caminhando para a implantação do ensino 
hibrido emergencial como os professores de História da rede munici-
pal do seguimento Fundamental II têm desenvolvido os conteúdos? O 
Ensino de História tem se delineado dentro da perspectiva inclusiva? 
Quais as principais dificuldades estão sendo vivenciadas pelos pro-
fissionais do Ensino de História? Quais as possibilidades envolvendo 
estratégias pedagógicas de ensino plausíveis para o desenvolvimento 
de um ensino baseado na equidade? Os questionamentos são ferozes 
e as respostas ainda diminutas ou em estado de construção.
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CONCLUSÃO

A história da educação brasileira revela o caráter elitista e ex-
cludente a qual foi edificada e que permaneceu por séculos em nosso 
território ganhando um status estrutural. Após lutas sociais, este ce-
nário e estrutura passam por reformas e mudanças, entretanto, ainda 
carrega em suas entranhas um legado de exclusão. A legislação bra-
sileira a nível federal, com destaque para as legislações educacionais 
vigentes demonstram estar à frente do seu tempo. Isso porque o tem-
po vivenciado dentro dos muros da escola se afastam, por exemplo, 
de seguridades como: uma educação que contemple a todos, profes-
sores do ensino regular capacitados para a inclusão, um ensino que 
seja capaz de propiciar o desenvolvimento, o talento e as habilidades 
de todos os alunos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz como quinta 
competência geral da educação básica o seguinte:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhe-
cimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2018, p. 9).

Todavia o Ensino Remoto Emergencial escancarou as falhas e 
até a inexistência de um ensino que deveria ser apoiado diariamente 
pelas tecnologias e mídias digitais, mas que, na verdade, caracteriza-
va-se por possuir um distanciamento ingente dessa relação entre en-
sino, novas tecnologias e as mídias digitais. Se juntarmos a educação 
na perspectiva inclusiva mediada por novas tecnologias e as mídias 
digitais essa adjunção se engrandece.
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Nosso campo de pesquisa, ou seja, o Ensino de História, pre-
cisa desenvolver pesquisas que contemplem a educação especial e 
inclusiva contribuindo no desenvolvimento de estratégias de ensino 
e aprendizagem além de fortalecer a luta por uma educação que 
vise a equidade.
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INTRODUÇÃO

O Ensino de História compreendido em uma perspectiva de 
abordagem como um lugar de fronteiras, envolve reflexões teórico-me-
todológicas das práticas pedagógicas, bem como questões relacio-
nas à historiografia, compreendida como o processo de produção do 
conhecimento histórico (MONTEIRO; PENNA 2011). Estes saberes em 
lugares de fronteiras são particulares e dessemelhantes, os saberes de 
formação profissional; os saberes de experiência; saberes das discipli-
nas saberes curriculares; em conjuntos esses saberes formam o “saber 
docente” (BITTENCOURT, 2008, p. 51).

Dado isto, o presente capítulo nasce de ponderações a respeito 
do Ensino de História no Ensino Básico. Reflete-se que há uma imensa 
dificuldade em abordar temas que se relacionem com eventos traumá-
ticos, sobretudo aqueles mais próximos do chamado Tempo Presente 
como é o caso do nazismo. Durante uma aula de História em uma 
turma do Ensino Básico, enquanto era introduzido o tema da Shoah,10 
uma aluna – que havia lido o Diário de Anne Frank – disse que o final trá-
gico que envolve a morte de personagem só poderia ser fictício, uma 
vez que adultos não seriam capazes de causar tamanho sofrimento 
a crianças. Refletir sobre está excepcionalidade atribuída à ação dos 
nazistas, em geral, e especificamente às crianças, é a questão central 
deste texto, como o Ensino de História sendo este lugar de fronteiras 
poderá apresentar possibilidades?

10 “Para a denominação desse evento trágico que se inicia após a operação Barbarossa, 
existem diversas nomenclaturas que são comumente usadas como referência: Holocausto, 
Solução final, Churban e Shoah.  O uso em específico do termo Shoah tem forte relação 
com a questão historiográfica, foi utilizado pela primeira vez num folheto publicado na cida-
de de Jerusalém, em 1940, pelo Comitê Unido de Ajuda aos Judeus na Polônia, intitulado 
Shoah lehudéi Polín” (SCHURSTER; SILVA, 2017, p. 136-137).
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ENSINO DE HISTÓRIA DE TRAUMAS 
COLETIVOS: REFLEXÕES SOBRE A SHOAH

A interpelação desta aluna não poderia ter uma resposta sim-
ples, uma vez que traz a reflexão várias outras questões, tais como: de 
que forma explicar os eventos traumáticos para crianças? Que mate-
riais didáticos seriam utilizados? No livro didático seriam encontradas 
respostas? Quais fontes? Ou ainda, como contextualizar um evento 
tão complexo, visando promover reflexões críticas e promover a alte-
ridade? Destarte, diversos outros questionamentos surgiriam, contex-
tualizar este evento traumático poderá ser um início.

A Shoah compreendida como um dos maiores traumas cole-
tivos do século XX, evento-limite marcado por um esforço estrutu-
ral, burocrática e institucionalmente construído por um processo de 
extermínio de um povo, denotando o ódio ao outro, a negação da 
Alteridade, marcado pela morte de mais de seis milhões de judeus, 
comprovado historicamente, por um processo de desumanização: 
“humilhando, oprimindo, retirando a intimidade, a individualidade, 
nomes, personalidades, conexões familiares, reduzidas a seres ca-
minhantes para a morte” (BAUER, 2013, p. 31) não pode ser negada, 
é um crime contra a humanidade. É uma das temáticas que envolvem 
o Ensino de História de Traumas Coletivos.

Diante disso, problematizar a forma como o Ensino de História 
tem tratado os eventos traumáticos é essencial. Os desafios que se 
apresentam são diversificados e envolvem o currículo, os livros didá-
ticos e tantas vezes a carga horária que, tão curta, não oferece condi-
ções para o aprofundamento destas temáticas e que se, no “chão da 
sala”, não puderem ser trabalhados com profundidade, abre espaços 
para questionamentos como o realizado pela aluna, ou ainda, a narra-
tivas negacionistas. Dessa maneira, compreender as estruturas que, 
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dentro da sociedade, permitiram a permanência de condições para a 
repetição desses eventos traumáticos é fundamental.

Nesse sentido, a Shoah com sua condição de refletir sobre a 
condição humana é ímpar quando se trata do que os seres humanos 
foram capazes de fazer e do que ainda são capazes. É um tema uni-
versal, considerando obviamente as suas singularidades. Desta feita, 
busca-se na escola e no Ensino de História o combate às possibilida-
des de continuidade e ressurgência do ódio em seus diversos âmbi-
tos, como o racial, de gênero, de classe, de grupo e todos que sejam 
identificados como um “outro”, atribuído por Peter Gay na sua obra O 
cultivo do ódio como o “outro conveniente” (GAY apud SCHURSTER; 
SILVA, 2016, p. 753).

Este outro conveniente, imposto como “inimigo objetivo” pelo 
regime ao ódio das massas que é uma escolha específica de cada re-
gime, em cada sociedade, tendo como traço comum e muito marcante 
em comum a negação de qualquer alteridade, qualquer um pode ser 
apontado ao ódio popular e a ação repressiva do Estado, como foram 
os judeus na Alemanha, ou ainda, maçons em Portugal e na Espanha. 
Qualquer um que, por infelicidade, se encaixe nas condições de “con-
tratipo”, tornando-se vítima (SILVA; MEDEIROS; VIANNA, 2014).

Assim, a negação da alteridade tem diversos exemplos contem-
porâneos que tem se multiplicado nos últimos anos: contra negros, 
mulheres, gays, ciganos, nacionais emigrados ou em busca de refúgio 
político e econômico (SCHURSTER; SILVA, 2016, p. 753). Então, o pa-
pel da escola e da educação em todas as suas fases é fundamental. 
Como aponta Theodor Adorno, que pauta seu estudo a partir de uma 
premissa: a de que Auschwitz não se repita, pois, toda a barbárie se 
opõe – conforme suas palavras – à educação, apesar de o barbarismo 
estar no princípio de toda civilização, de modo que a educação pode 
ser um passo afiançado. Além disso, é necessário ter clareza quanto 
aos mecanismos capazes de tornar as pessoas genocidas; assim, es-
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clarecê-las, e a sociedade em geral, sobre esses mecanismos pode ser 
uma das saídas para despertar a consciência de todos e impedir que 
fatos como o aqui analisado ocorram novamente (ADORNO, 1995). 
Ou, do ponto de vista do Ensino de História na sala de aula, utilizar 
de meios que ajude nas discussões a respeito dos Direitos Humanos.

Para tanto, se faz necessário atuar na pedagogia dos eventos 
traumáticos, realizando reflexões, produções, diálogos para além de 
um compromisso pedagógico, mas também ético; muitas vezes o En-
sino de História tem se focado nos grandes personagens políticos, 
generais, filósofos e não conferido a devida atenção aos diversos as-
sassinatos em massa realizados por toda a história, negado a reflexão 
sobre esses eventos de horror e traumas (BAUER, 2013).

Destarte, defende-se que a metodologia para temas que envol-
vam eventos traumáticos deva ser construída à luz das experiências 
locais dos alunos, através de questões caras a todos os indivíduos 
como os Direitos Humanos; e ao partir dessas reflexões particulares se 
possa construir uma comunidade de sentido que compreenda como 
esses eventos se desenvolveram e assim foquem em uma cidadania 
que leve em conta a importância da democracia e da convivência plural 
baseada no valor da alteridade, contrária às ações do Estado ou da so-
ciedade que excluam as pessoas consideradas diferentes (GARRIDO 
VILARIÑO; CORTIZAS AMADO, 2020, p. 50).

Promover uma reflexão sobre os Direitos humanos e suas ca-
racterísticas como a universalidade, indivisibilidade, interdependên-
cia e imprescritibilidade compreendendo uma formação cidadã que 
possa refletir os direitos e deveres do Estado, os aspectos ligados 
à diversidade, fazendo a relação com os traumas coletivos como a 
Shoah, permitindo a problematização de elementos que permane-
cem nesta sociedade.
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Nesse sentido, o Ensino de História e da Shoah para as crian-
ças, ou para a população em geral, é fundamental para a construção 
de projetos educativos e materiais didáticos que trabalhem essa ex-
periência sob à luz das vítimas, contrariando uma concepção clás-
sica11 da História da Shoah e partindo para uma ideia de mostrar os 
homens, mulheres e crianças que sofreram de diferentes modos e 
perspectivas, que continuaram sofrendo posteriormente e utilizaram 
das mais diferentes formas de representação para trabalhar o trau-
ma. Como destaca Tzvetan Todorov: “as atrocidades do passado não 
são esquecidas, mas forma agora a matéria de uma reflexão comu-
nicável” (TODOROV, 1995, p. 286).

Acrescentando às palavras de Todorov uma reflexão não apenas 
comunicável, mas também possível de ser ensinada, de ser desenvol-
vida e de criticada; para tanto se faz necessário apresentar algumas 
alternativas pedagógicas para o Ensino de História dos traumas cole-
tivos, buscando assim argumentos para se dialogar com a aluna que, 
diante do tema da Shoah, não pôde crer nas atrocidades cometida 
pelos nazistas as crianças.

Dos diversos caminhos fora escolhido o museu, exemplo de 
produções relacionadas ao Holocausto, que corresponde não só à co-
leção de objetos de arte, cultura, ciências naturais, etnologia, história, 
técnica, mas também a um lugar destinado ao estudo e, principalmen-
te, à reunião desses objetos. Prestam-se esses objetos selecionados 
para comporem o acervo de um determinado museu, a uma demanda 
de recomposição ou de tradução narrativa e representativa tanto do 
passado quanto do presente.

11 Atribui-se a perspectiva de concepção clássica da Shoah a que leva em conta apenas a 
visão dos algozes, silenciando a voz de suas vítimas, como no clássico de Raúl Hilberg, 
primeira grande obra que trata da Shoah no âmbito acadêmico (HILBERG, 1985).
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REFLEXÕES SOBRE OS MUSEUS 
E SEUS MATERIAIS DIDÁTICOS 
APLICADOS EM SALA DE AULA

Nesse sentido, pode-se destacar alguns museus que fazem 
parte da historiografia do Holocausto e desempenham papel impor-
tante para a memória da Shoah. O Yad Vashem, instituição formada 
em 1953 e que tem por objetivo proteger a memória do passado e 
dar seu significado ao futuro, conforme anunciam, atua em quatro 
pilares: comemoração, investigação, documentação e educação. 
No campo da documentação se pode destacar o acervo de 72.000 
milhões de páginas, 300.000 fotografias e 23.000 objetos que tem 
por meta tornar os outros em conhecedores da história do Shoah 
(SCHURSTER; SILVA, 2016, p. 761).

O Yad Vashem (Autoridade de Recordação dos Mártires e Heróis 
do Holocausto) é o memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas 
da Shoah, este possui um centro educacional, a International School for 
Holocaust Studies (Escola Internacional para o Estudo do Holocausto) 
que foi criada no ano de 1993. O site contém um grande acervo digital 
com mais de 44 milhões de materiais que tratam sobre o testemunho, 
além da Enciclopédia do Holocausto, os documentos relativos ao Ho-
locausto, memórias, pinturas, artefatos, fotos das mais diversas, em 
sete idiomas. Os materiais didáticos, sejam do cunho de plano de aula, 
abordagem didática ou os mais variados, seguem a esse padrão de 
filosofia. De uma maneira geral, a proposta de produção do site sugere 
a formação de materiais didáticos que nos mostram o papel da vítima, 
ou melhor, a visão da vítima durante todo esse processo. E discute 
a vida dessas pessoas, antes, durante ou depois do Shoah. E para 
a produção de visão, temos os materiais mais diversos como fotos, 
diários, gravações audiovisuais, entre outros. A título de exemplificação 
de proposta didática desses usos, têm-se a análise de dois materiais.
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O primeiro dos materiais didáticos que será avaliado como pos-
sibilidade de utilização, em sala de aula, como alternativa a questão 
da aluna sobre a Shoah intitula-se: La vida de los niños judíos duran-
te el Holocausto a través de sus diários. Produzido por professores 
como um guia didático aplicado em sala de aula, com a finalidade de 
mostrar a vida dos judeus durante a ocorrência do Shoah, desenvol-
ve-se também os impactos da ocupação nazi, os primeiros decretos e 
a aplicação destes na comunidade judaica, a entrada nos guetos, os 
esconderijos buscados, a vida cotidiana dentro do gueto e, por fim, 
os questionamentos do texto acentuam a esperança que os autores 
tinham num futuro melhor.

O material é destinado aos estudantes do secundário, os pro-
dutores do material selecionam uma passagem de um diário que se 
enquadra no momento histórico estabelecido. Apresenta e direcionam 
questionamentos aos professores e aos alunos, a finalidade é para 
que eles entendam a vida cotidiana das crianças e adolescentes du-
rante o Holocausto com fontes originais e para que assim aprendam, 
ativamente, que os resultados dizem respeito à compreensão histórica 
do Holocausto bem como a importância para as vítimas de escrever 
para fugir da realidade. Algumas citações em subtemas, extraídos di-
retamente do material didático no site do Yad Vashem podem ser uma 
saída. Note: “19 de marzo de 1944: Querido diario: Eres el más afortu-
nado del mundo, porque no puedes sentir. No puedes saber qué cosa 
tan terrible nos ha sucedido. ¡Han llegado los alemanes!” (HEYMAN, 
1988, p. 57, grifos meus).

Eva Heyman nasceu em 1931 em Nagyvárad, Hungria, e foi as-
sassinada no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau em 1944. 
Neste trecho destaca o início da ocupação nazi. Outro diário de criança 
que retrata o mesmo processo é o de Dawid Sierakowiak nascido em 
Lodz, Polônia, em 1934. Ele morreu no gueto de Lodz, vítima de fome 
e doenças. Em seu diário, ele descreve o momento em que soube da 
entrada dos alemães em Lodz:
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8 de septiembre de 1939 / ¡Lodz ha sido ocupada! El comien-
zo del día estuvo tranquilo, demasiado tranquilo. Por la tarde, 
sentado en el parque, hice un boceto de una amiga. Entonces, 
de pronto, las noticias aterradoras: ¡Se ha rendido Lodz! Patrul-
las alemanas circulan por la calle Piotrkowska. Miedo, sorpresa 
[...]. Entretanto, todas las conversaciones se detienen, las cal-
les quedan desiertas, los rostros y los corazones se cubren de 
abatimiento, dureza y hostilidad (SIERAKOWIAK, 1996, p. 66).

Após a ocupação nazi, vieram os primeiros decretos, uma vez 
que, em toda a Europa, a perseguição à população judaica local co-
meçou imediatamente após a entrada dos nazistas. Os judeus muitas 
vezes perdiam a cidadania e eram excluídos das instituições públicas. 
Os invasores impuseram limitações estritas à atividade econômica 
e muitos judeus ficaram desempregados e miseráveis. No caso das 
crianças, o curso normal dos estudos foi alterado e, frequentemente, 
eles foram totalmente interrompidos. Além disso, muitos estudantes 
judeus foram forçados a sustentar suas famílias trabalhando ou con-
trabandeando. Neste tópico, no material didático se pode observar o 
testemunho de Eva Heyman, 13 anos, Nagyvárad, Hungria.

7 de abril de 1944 / Hoy vinieron por mi bicicleta. Casi ocasio-
né un gran drama. Ya sabes, querido diario, tuve mucho miedo 
por el solo hecho de que los policías entraran en la casa. Sé 
que, dondequiera que vayan, solo traen problemas. [...]. Así 
que, querido diario, me tiré al suelo, me aferré a la rueda trasera 
de la bicicleta y les grité toda clase de cosas: “¡Debería darles 
vergüenza quitarle la bicicleta a una niña! ¡Eso es robar!” [...]. 
Uno de los policías estaba muy enojado y dijo: “Lo único que 
falta es que una niña judía haga semejante escándalo cuando 
le sacan la bicicleta”. A los chicos judíos ya no se les permite 
tener bicicleta. Los judíos tampoco tienen derecho al pan y no 
deberían engullirse todo sino dejar la comida para los soldados 
(HEYMAN, 1988, p. 71-73).

Observa-se que tais testemunhos, de certa maneira, são repre-
sentativos do que acontecia com as crianças, os adolescentes, todos 
em idade escolar. Abordar esse tipo de documentação pode ajudar 
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os alunos presentes nas minhas salas de aula a pensarem como se-
ria para eles lidar com tais possibilidades; atrocidades enfim. Afinal, 
se a Rede divulga, em sites revisionistas e negacionistas de que há 
exageros no número das mortes etc., apresentar um universo mais 
circunscrito, esse do dia a dia dessas crianças judias, pode ser uma 
das maneiras de se levar os alunos a pensarem sobre sua própria 
realidade. Ou seja: como seria se fosse retirado deles o direito de ir à 
escola? De ter sua própria bicicleta simplesmente pelo fato de serem 
considerados diferentes.

Outros exemplos são possíveis de serem apresentados. 
Dentro desta temática encontram-se referências de Moshe Ze’ev 
Flinker que nasceu em Haia, Holanda, em 9 de outubro de 1926 e 
foi finalmente assassinado no campo de extermínio de Auschwit-
z-Birkenau. Em 1942, depois que as polícias alemã e holandesa 
começaram a prender judeus para a deportação, ele fugiu com sua 
família para Bruxelas, na Bélgica, onde o jovem de 16 anos escreveu 
em seu diário: “24 de noviembre de 1942. Durante el año que asistí, 
aumentaron mucho las restricciones. [...] tuvimos que entregar las 
bicicletas a la policía. A partir de ese momento fui a la escuela en 
tranvía, pero uno o dos días antes del comienzo de las vacaciones, 
les prohibieron a los judíos viajar en tranvía” (FLINKER, 1965, p. 19). 
Hannah Hershkowitz nasceu em 1935 em Biala Ravska, Polônia. Ele 
sobreviveu à guerra e em suas memórias ele se lembra:

Tenía seis años. Era el primer día de clase en septiembre de 
1941. [...]. Marisha, mi mejor amiga, me invitó a ir con ella a la 
escuela. Nos encontramos a la mañana y caminamos junto con 
un montón de otros niños. Llegamos hasta la enorme puerta 
junto a la que se encontraba el vigilante de la escuela. Marisha 
entró y yo la seguí mientras el vigilante la saludaba. / — ¿Adónde 
vas? — me preguntó éste. / — A la escuela, a primer grado – dije 
orgullosa y seguí caminando, pero el cuidador me cerró el paso. 
/ — No, tú no. / — Pero ya cumplí los seis, ¡de verdad! / — Tú 
eres judía – dijo – y los judíos no tienen derecho a estudiar. No 
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se permiten judíos en nuestra escuela. ¡Vete a casa! / [...]. Ma-
risha y los otros chicos entraron corriendo al edificio. / [...]. No 
lloré sino que pensé: soy judía y no hay lugar para mí. Me quedé 
parada ahí hasta que no quedó nadie frente a la escuela, salvo 
yo. Había comenzado el nuevo año escolar, pero no para mí 
(MORGENSTERN, 1998, p. 12).

Nota-se aqui, por esse fragmento de fonte, que revela a vida co-
tidiana anterior ao extermínio. Parece que, no caso acima, se pode tra-
balhar com a perspectiva das retiradas, paulatinamente, dos direitos. 
Há a possibilidade de se trabalhar com os alunos e tantos outros do 
Ensino Básico brasileiro sobre como eles reagiriam se ficassem frente 
a frente com tal situação. E, ao fim, instigá-los a pensar outras realida-
des mais próximas da vivência deles, nas quais direitos são subtraídos 
diante de preconceitos socioeconômicos e raciais.

Os relatos, então, dão conta de que os judeus foram obrigados 
a usar uma estrela amarela para identificá-los. Esse estigma racial hu-
milhante os segregava da sociedade e os tornava alvos fáceis para a 
brutalidade. Em público, os judeus eram frequentemente perseguidos, 
espancados e humilhados na frente de todos. Yitskhok Rudashevski 
nasceu em Vilna (agora capital da Lituânia) em 1927 e faleceu em Po-
nary, 14 anos, Vilnius.

8 de julio de 1941 / Promulgaron un decreto que establece que 
la población judía de Vilna debe usar, adelante y atrás, un círculo 
amarillo y con la letra “J” en su interior. Amanece, miro por la 
ventana y veo a los primeros judíos de Vilna que llevan distinti-
vos. Es muy doloroso ver cómo la gente se queda mirándolos. 
Siento como si el enorme pedazo de tela amarilla sobre sus 
hombros me quemara. Por mucho tiempo no pude ponermelo. 
Me pesaba como una joroba, como si tuviera dos sapos sobre 
mí. Estoy avergonzado de nuestra impotencia. [...]. Me causó 
dolor pensar que no hay salida (RUDASHEVSKI, 1973, p. 25).

Seguem os relatos possíveis de serem trabalhados em sala de 
aula: Eva Heyman, 13, Nagyvárad, Hungria, escreve: “31 de marzo de 
1944, hoy dieron la orden de que, de ahora en adelante, todos los judíos 
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deben llevar un parche amarillo con forma de estrella. La orden dice el 
tamaño exacto que debe tener, y que hay que coserla sobre todas las 
prendas exteriores, chaqueta o abrigos” e Heyman ainda destacava:

5 de abril de 1944 / Cuando iba a la casa de la abuela Lujza 
me crucé con gente que llevaba la estrella amarilla. Iban tan 
apesadumbrados, caminando con la cabeza baja. [...]. Vi a 
Pista Vadas [un amigo]. Como no me vio, lo saludé. Ya sé 
que no es correcto que una chica salude primero a un chico, 
pero poco importa si el comportamiento de una niña con una 
estrella amarilla es adecuado o no. “Caramba, Eva” me dijo, 
“no te enojes, ni siquiera te había visto. La estrella es más 
grande que tú” dijo sin reírse y con una expresión muy som-
bría (HEYMAN, 1988, p. 68-70).

Ou seja: esse tipo de material didático pode ser utilizado em 
sala de aula para demonstrar o cotidiano desses indivíduos bem 
antes de serem lançados em confinamentos. Contudo, há também 
relatos do período nos guetos. Afinal, muitos dos que viviam na Eu-
ropa Oriental foram forçados a abandonar suas casas e pertences 
e foram internados em guetos, áreas dentro de vilas e cidades que 
lhes foram designadas como local de residência e onde foram con-
finados como verdadeiros prisioneiros. Famílias inteiras estavam 
amontoadas uma ao lado da outra em espaços apertados e condi-
ções extremamente desumanas. Eva Heyman, 13 anos, Nagyvárad, 
Hungría, destacava em seu diário:

1º de mayo de 1944 / Durante la mañana, Mariska [la mucama 
de la familia] irrumpió en la casa y dijo: “¿Han leído los avi-
sos?” No los habíamos visto, ya que no se nos permite salir, 
¡salvo entre las nueve y las diez! [...] porque nos trasladan al 
gueto. Mariska comenzó a empacar. [...]. Según el anuncio, 
se nos permite llevar una muda de ropa interior y las prendas 
y los zapatos que tengamos puestos. [...]. Querido diario: de 
ahora en adelante voy a hacer como si todo esto fuera solo 
un sueño. [...]. Sé que no lo es, pero no puedo creer lo que 
ocurre. [...]. Nadie dice una palabra. Querido diario: Nunca he 
tenido tanto miedo (HEYMAN, 1988, p. 82-83).
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Yitskhok Rudashevski, 14 anos, Vilna, descreve a expulsão para 
o novo gueto:

Es el 6 de septiembre [1941] / El día amaneció hermoso y so-
leado. Las calles han sido cerradas por los lituanos. [...]. Se está 
creando un gueto para los judíos de Vilna. La gente está hacien-
do las maletas en la casa. [...] Veo el desorden en que está la 
nuestra, los bultos por todos lados y las personas perplejas y 
desesperadas. Miro las cosas desparramadas que yo usaba y 
que eran importantes para mí. [...]. El pequeño grupo de judíos 
de las viviendas que rodean el patio empieza a arrastrar los far-
dos hacia la puerta. Los gentiles que están presentes comparten 
nuestra congoja. [...]. De pronto, todo a mi alrededor comienza 
a llorar... Todo llora. [...]. La calle por la que desfilan los judíos 
con sus envoltorios... La primera gran tragedia. [...]. Delante de 
mí una mujer se encorva bajo el peso de su bulto del que cae 
un fino hilo de arroz que se derrama sobre la calzada. Avanzo 
cargado y con un sentimiento de irritación. [...]. No pienso en 
nada: ni en lo que estoy perdiendo, ni en lo que acabo de perder 
ni en lo que me espera. [...]. Sólo siento una inmensa fatiga, y 
un insulto y un dolor quemantes en mi interior. Llegamos a las 
puertas del gueto. Siento que me han robado, que me están 
robando la libertad, el hogar y las calles de Vilna que me son 
tan familiares y que amo tanto. Me han arrebatado todo lo que 
estimo y es precioso para mí (RUDASHEVSKI, 1973, p. 31-32).

Assim, o material segue destacando a vida nos Guetos, onde a 
população judaica em áreas sob controle nazista vivia em constante 
medo de maus-tratos, saques e deportação para os campos, o que 
significava morte quase certa. Moshe Flinker, de 16 anos, que vivia em 
Bruxelas na época, escreve:

7 de enero de 1943 / Anoche mis padres y yo estábamos senta-
dos a la mesa. Era casi medianoche cuando, de pronto, oímos el 
timbre: todos nos estremecimos. Pensamos que había llegado 
el momento de ser deportados. Nuestro temor se debió a que, 
hace un par de días, se prohibió a los habitantes de Bruselas 
salir después de las nueve porque el 31 de diciembre mataron 
a tres soldados alemanes. De no ser por el toque de queda, po-
dría haber sido alguien que se había perdido y llamaba a nuestra 
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puerta. Mi madre ya se había puesto los zapatos para responder 
al llamado, pero mi padre dijo que era mejor esperar hasta oír 
un segundo timbre. Gracias al cielo, no volvió a sonar y todo 
permaneció en calma. Sólo quedó el miedo y mis padres han 
estado muy nerviosos todo el día (FLINKER, 1965, p. 58-59).

Mais uma vez é Eva Heyman, 13 anos, Nagyvárad, Hungria, que 
descreve sua situação por trás das paredes:

10 de mayo de 1944 / Querido diario: Hace cinco días que esta-
mos aquí, pero, palabra de honor, parecen cinco años. Ni siquie-
ra sé por dónde empezar, porque han pasado muchas cosas 
horribles desde la última vez que te escribí. [...] Han terminado 
el cerco y nadie puede entrar ni salir del gueto. Los arios que 
vivían en este sector de la ciudad se fueron durante los últimos 
días para dejar libre el lugar para los judíos. De ahora en ade-
lante, querido diario, no estamos en un gueto sino en un campo 
que es a la vez un gueto, y en cada casa han pegado un aviso 
que dice con precisión lo que no se nos permite hacer. [...] En 
realidad, todo está prohibido, pero lo más aterrador es que el 
castigo para cualquier cosa es la muerte. No hay ninguna di-
ferencia entre las acciones vedadas: da igual detenerse en las 
esquinas, zurrar a un niño, robar comida o escribir cien veces 
la declinación de los verbos irregulares, como era habitual en la 
escuela. El castigo, tanto el más liviano como el más severo, es 
la muerte. La verdad es que no aclara si se nos aplica también a 
los niños, pero creo que sí (HEYMAN, 1988, p. 89).

Assim, observa-se que a utilização desse material foi o que pen-
sei para abordar na aula do Ensino Médio como forma de combater 
aos revisionismos negacionistas propagados pela Internet. Os relatos 
aqui instrumentalizados como fontes históricas, memórias daquele 
momento, esclarecem o quanto os nazistas exerciam controle estrito 
sobre alimentos e remédios. As rações de comida permitidas por pes-
soa eram desumanas. Na Polónia, por exemplo, eram menos de 10% 
da necessidade diária mínima. Muitos judeus morreram de doenças, 
fome e exaustão, uma condição que recebeu o terrível nome de “doen-
ça do gueto”. Dawid Sierakowiak, 17 anos, Lodz, Polônia, destacava:
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24 de mayo de 1941 / Tengo un hambre desesperante porque no 
quedan ni rastros de la pequeña hogaza que debía alimentarme 
hasta el jueves. Me consuelo pensando que no soy el único en 
esta atroz situación. Cuando recibo mi ración de pan me cuesta 
mucho controlarme. A veces me siento tan débil que necesito 
comer cualquier cosa que tenga, y entonces mi pequeña reba-
nada de pan desaparece antes de que llegue la siguiente ración 
y mi tortura crece. Pero ¿qué puedo hacer? No hay salida. Al 
parecer, nuestra tumba está aquí (SIERAKOWIAK, 1996, p. 94).

Os mortos e moribundos eram uma ocorrência diária nos gue-
tos e era inevitável que isso afetasse as crianças. Dessa forma, tam-
bém podemos utilizar esse tipo de fonte para destacar essa parte.

23 de agosto de 1941. / Hoy me quedé anonadado al enterarme 
de la muerte de quien había sido nuestro vecino en el edificio, el 
Sr. Kamusiewicz. Creo que es la primera muerte que ocurre en el 
gueto que me produce una depresión tan profunda. Este hom-
bre, un auténtico atleta antes de la guerra, murió de hambre. 
Su cuerpo de hierro no sufría de enfermedad alguna, pero se 
volvió más y más delgado, hasta que se durmió para no volver 
a despertar (SIERAKOWIAK, 1996, p. 121).

Nesse sentido, a vida no gueto se converteu numa luta cons-
tante pela sobrevivência. A falta de mercadoria logo tornou o dinhei-
ro sem sentido. As restrições absurdas impostas pelos nazistas re-
sultaram na criação de um mercado paralelo para todos os produtos 
necessários à vida: alimentos, remédios e fontes de energia para 
aquecimento. Yitskhok Rudashevski, Vilnius, destacava:

Mi padre va de nuevo a trabajar en el depósito de municiones. 
Está lleno de gente y de humo. Como tantos otros, voy a bus-
car algo de leña. Rompemos puertas y pisos y nos llevamos 
la madera. Alguien trata de arrebatársela a otro; pelean por un 
trozo de madera: es el primer efecto de estas condiciones de 
vida en el ser humano. Las personas se vuelves mezquinas 
y crueles. [...] Muchas veces voy a trabajar con mi padre y 
camino por las calles de Vilna. El grupo de hombres va a los 
depósitos de municiones. [...] Por la tarde regreso con ellos al 
encierro del gueto (RUDASHEVSKI, 1973, p. 34-35).
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O material apresentado também pode ser usado como fontes, 
em sala de aula, para abordar a ideia de esperanças e os sonhos de 
um futuro melhor. A questão da empatia enfim. Observa-se no texto de 
Eva Heyman, 13 anos, Nagyvárad, Hungria:

30 de mayo de 1944 / [...] querido diario: No quiero morir, quiero 
vivir aunque yo sea la única persona que quede aquí. Esperaría 
el fin de la guerra en algún sótano, o en el tejado o en algún 
otro escondite. [...] con tal que no me mataran, que me deja-
sen vivir. [...] No puedo escribir más, querido diario, me saltan 
las lágrimas. Corro a ver a Mariska... [Fin del diario] (HEYMAN, 
1988, p. 104).

Eva foi capturada pelos nazistas junto com seus avós e foi en-
viada para o campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde foi 
assassinada. Ela tinha 13 anos. Apesar das severas dificuldades que 
as crianças judias enfrentaram, muitas delas nutriam esperanças e so-
nhos para o futuro. Muitos desses desejos foram expressos em seus 
diários, desenhos e poemas. Avraham Koplowicz, nascido em Lodz em 
1930, viveu em Lodz durante a guerra e foi deportado para o campo 
de extermínio de Auschwitz, onde foi assassinado. Em seu caderno de 
poesias encontramos o seguinte relato: 

Um sueño Por Avraham Koplowicz / Cuando crezca y llegue 
a los 20 años, / Saldré a conocer el mágico mundo. / Lo haré 
sentado una pájaro a motor, / Subiré y volaré alto hacia el es-
pacio. / Podré flotar, surcar el aire, quedarme suspendido / 
Sobre el hermoso mundo lejano. / Me remontaré muy alto so-
bre los ríos y el océano. / Hacia el cielo ascenderé y alcanzaré 
mi plenitud, / Una nube, mi hermana; el viento, mi hermano 
(ARQUIVO… s.p., s./d.).

Os recursos que podem ser extraídos, trabalhados e problema-
tizados destas fontes que partem de testemunhos escritos em diários 
por crianças que vivenciaram todo o horror nazi são inúmeros. Aqui, 
apresenta-se algumas possibilidades. E compreende-se que estas são 
interessantes porque aproximam a realidade das crianças/adolescen-
tes de grupos humanos que passaram pela situação do Shoah e que, à 
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época, possuíam as mesmas idades dos estudantes desta turma. Tais 
diários seriam, sobretudo quando retomados exemplificando o antes 
e o durante o processo ao qual aqueles indivíduos foram submetidos, 
podem ajudar a contraposição aos revisionismos negacionistas.

Tais testemunhos também podem ser abordados em sala de 
aula, no Ensino Básico, considerando, por exemplo, as fontes aloca-
das no Siete poemas, siete pinturas guía didáctica para el análisis de 
una selección de poemas sobre el Holocausto que se encontra dispo-
nível virtualmente. Também produzido por um professor como um guia 
didático de análise artística, através de artes produzidas no Holocaus-
to, artes contidas na literatura e na pintura, os temas abordados discor-
rem sobre a construção da identidade judaica, as lições universais que 
emergem deste genocídio e os relatos literários das angústias sofridas. 
O material destina-se a alunos do secundário, a produção do mate-
rial contém um guia didático para o professor com perguntas e temas 
que podem ser abordados em sala de aula; ao apresentar o poema 
e a pintura, o professor faz explicações temáticas e indica questio-
namentos sobre as vítimas e a realidade mostrada através de suas 
produções artísticas. A finalidade consiste em mostrar as perspectivas 
apresentadas pelas vítimas, as mudanças nas suas realidades e como 
resultado temos o incentivo à construção de poemas e pinturas e a 
leitura e conhecimento do Shoah. A triste realidade que essas pessoas 
viveram, as condições precárias nos campos de concentração, o tra-
balho escravo, a discriminação entre outras dificuldades passadas. O 
trabalho com fontes oficiais do Shoah e em sua maioria, como já supra-
citado, fontes de pessoas que viveram o Shoah, os materiais didáticos 
apresentam uma forte relação com o testemunho; e um testemunho 
fomentado em experiências traumáticas.

A necessidade perceptível de transmitir a sua história aos ou-
tros, as gerações que se seguem num aspecto amplo realizando isso 
com a maior quantidade de meios possíveis como objetos, fotografias 
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e outros. O resgate dos justos entre as nações que são honradas e tem 
sua história e o que fizeram para ter esse título sempre apresentados 
em materiais didáticos dos mais diversos, as dificuldades de se voltar a 
viver as experiências passadas e de grande sofrimento; o trauma como 
um instaurador da doutrina. Por essa medida, para o historiador judeu 
Yehuda Bauer, a sociedade israelense é fundada no trauma, trauma 
que pode ser entendido como um um trauma sem medida na história 
da civilização, pois acabou ferindo as entranhas e virando o mundo de 
ponta cabeça (FUKS, 2006).

CONCLUSÃO

Dado isto, diversos educadores devem encontrar questiona-
mentos semelhantes ao da aula, nas salas do Brasil, ensinar eventos 
traumáticos a crianças é algo sensível e complexo, entretanto como 
destacado, pode ser realizado. Para além disto, A proposta de pro-
blematização do ensino israelita e seus materiais didáticos muito di-
zem respeito ao sentido de se ter a sua utilização em salas de aulas 
brasileiras, destaca-se o munícipio de Curitiba, o primeiro a construir 
um Museu do Holocausto em 2011 (SCHURSTER, Karl; LEITE , 2018). 
Atualmente, o Museu do Holocausto de Curitiba tem feito diversas 
ações por meio de plataformas digitais como o – YouTube e o Zoom –, 
promovendo diversos debates, lives, materiais diversos com a finalida-
de de ofertar instrumentos pedagógicos sobre o Shoah, seguindo os 
seus quatro pilares: Documentação, Investigação, Memória e Educa-
ção. Nestas plataformas, encontra-se a exposição de filmes, testemu-
nhos e a apresentação de diversos autores ligados à temática.

À guisa de conclusão, o Ensino de História, exige do professor 
a capacidade de criar possibilidades que levem seus alunos a refle-
xões críticas, a saída encontrada pelo professor em relação a interpe-
lação fora a partir dos Materiais Didáticos que se acham nos Museus 
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em formato digitais, apresentar testemunhos de crianças que assim 
como a Anne Frank, sofreram com os horrores causados pelos nazis-
tas. Está alternativa não responderá a todas as questões, mas pôde 
levar a turma a compreender e refletir sobre este evento traumático e 
concluir que a negação de direitos, em qualquer nível, é um ataque à 
humanidade como um todo. Além da educação na primeira infância, 
como princípio de negação do nazismo e esclarecimento da multicul-
turalidade, uma questão que é abordada por Adorno é o processo de 
esclarecimento da população, o qual de acordo com ele criaria um 
clima cultural e social que possibilitaria a não repetição da barbárie 
(ADORNO, 1995). Assim, oportunizar o encontro das fronteiras de ma-
térias didáticos contidos em museus digitais, com fontes históricas, 
com diários / testemunhos, foram de grande valia para nesta turma, e 
nestes alunos promover reflexões, sobre a negação da alteridade e a 
importância dos Direitos Humanos.
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O contexto da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) empe-
nhou-se em promover o desmonte da educação brasileira como um 
de seus mecanismos de fortalecimento do poder ditatorial. Os pro-
cessos de implementação de legislações educacionais que visavam 
a legitimar os governos de exceção no Brasil – em referência também 
ao período do Estado Novo (1937-1345) – somaram características 
que levaram a encurralar a educação brasileira através do autoritaris-
mo, da obediência, da reprodução / repetição em detrimento de qual-
quer prática que levasse a reflexão e ao pensamento crítico. Quando 
esses governos ruíram, os esforços para reconstruir a educação bra-
sileira a partir de uma perspectiva democrática mostraram-se com-
plexos e trabalhosos, dispensando décadas de pesquisas e debates 
em torno de reformulações.

Embora as políticas públicas voltadas para a educação duran-
te o Regime Militar tenham se configurado como a maior expressão 
da utilização desse recurso como instrumento de legitimação de po-
der do governo, intelectuais brasileiros ligados à educação procura-
ram resistir à repressão, mesmo contando com a violência extrema 
aplicada aos mais diversos movimentos de luta contra a ditadura.

Nesse sentido, nos anos 1970, e na contramão dos planos de 
governo e de educação vigentes, ocorreu uma nova transição na pes-
quisa histórica no Brasil que veio a fundamentar as mudanças para o 
Ensino de História nas décadas seguintes. Discussões endossadas 
principalmente pela crise do governo em vigor, a partir do final dos 
anos 1970, alimentaram os interesses por outros temas entre os histo-
riadores, dessa vez guiados pelo crescimento da oferta de cursos de 
Pós-Graduação em Ciências Humanas e pelo contexto das mudanças 
político-sociais no Brasil. Claramente as renovações historiográficas, 
em destaque para a terceira geração dos Annales e a História Cultural, 
e o diálogo com outras áreas do conhecimento também influenciaram 
este momento (ARANHA, 2006; BITTENCOURT, 2011; CAIMI, 2008; 
FONSECA, 2006; MATHIAS, 2011).
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Dentre os intelectuais que se dedicaram às renovações historio-
gráficas no Brasil, José D’Assunção Barros (2019) faz uma importante 
reflexão sobre a importância das mudanças historiográficas ocorridas 
no decorrer do século XX. Segundo ele, a busca por renovação his-
toriográfica empreendida pelos historiadores na Europa e na Améri-
ca contou com alguns aspectos fundamentais: novas perspectivas e 
metodologias, a colaboração de outras disciplinas e o interesse pela 
diversidade de objetos. Esse contexto de mudanças culmina por im-
pactar também os conceitos, as concepções e os usos de fontes his-
tóricas, tanto no espaço acadêmico como no chão da escola.

Uma vez que esse texto pretende tratar de Ensino de História 
e do uso de fontes históricas no Ensino de História no Brasil nas últi-
mas três décadas, faz-se necessário esclarecer sob qual perspectiva 
historiográfica está o conceito de fontes aqui abordado. Entendemos 
que as fontes históricas são o meio pelo qual é possível ao historiador 
estudar uma sociedade e analisar seus processos de transformação 
ao longo do tempo. Enquadradas no âmbito da metodologia, elas são 
parte fundamental do fazer historiográfico e nas últimas décadas têm 
sido entendidas como um valioso instrumento para a construção do 
saber histórico também em sala de aula.

Sendo assim, entendemos que a confluência de novos ele-
mentos na pesquisa histórica levou a múltiplas concepções de fontes. 
Assim, não só elas, mas a História e a historiografia assumiram uma 
função menos descritiva para se tornarem interpretativas, voltadas a 
criar “interpretações demonstráveis e bem fundamentadas sobre os 
processos históricos, em propor hipóteses, em promover análises, em 
problematizar” (BARROS, 2019, p. 23).

Em outra reflexão Barros (2010) aponta a História Cultural, 
vertente historiográfica criada nos anos 1980 na Europa, como uma 
perspectiva que compreende uma diversificação ainda mais ampla 
das fontes e a introdução de novas metodologias para trabalhá-las. A 
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vida privada, os variados tipos de literatura, a análise do discurso e a 
interdisciplinaridade com a Linguística, a Semiótica e as Ciências da 
Computação oportunizaram “aos historiadores novas metodologias de 
análise textual e discursiva que hoje já se tornaram patrimônio da histo-
riografia contemporânea” (BARROS, 2010, p. 77). Fontes não-textuais 
também foram agregadas a esse universo. As imagens transformadas 
em fontes iconográficas, o Cinema, as fontes obtidas através da histó-
ria oral, os arquivos sonoros, a cultura material e as fontes naturais e 
virtuais complementam o âmbito das fontes históricas.

Nos anos 1980, em continuidade às novas tendências euro-
peias, a historiografia brasileira passou também por um importante 
processo de mudança, sob a influência da História Cultural, com 
características da Terceira Geração dos Annales e da História Social 
inglesa. O amadurecer técnico e metodológico logrado por historiado-
res brasileiros a partir da década de 1980 certamente contribuiu para 
a melhoria dos debates em torno da História e do Ensino de História 
no Brasil. Somado a isso, a ampliação dos cursos de Pós-Graduação 
na área de Educação, principalmente, e os debates envolvendo secre-
tarias estaduais de educação, professores e o mercado editorial em 
torno das necessárias mudanças curriculares em todo o país, trouxe-
ram à tona a questão do Ensino de História no Brasil (BITTENCOURT, 
2011). Compreender trajetória do Ensino de História e discutir cami-
nhos para ruptura com o Ensino da História tradicional se tornaram 
objetos de pesquisa de muitos estudiosos. As transformações nas 
concepções de documento (tanto na sua definição quanto na metodo-
logia empregada para analisá-lo) e de fontes históricas, as mudanças 
historiográficas e políticas do país enriqueceram o cenário de renova-
ção que alcançou, dentre vários outros setores, a educação. 

Os anos 1980 também foram marcados pela crise do Regime 
Militar no Brasil. Os sinais de enfraquecimento do governo culminaram 
no lento processo de redemocratização. Da mesma forma que a edu-
cação foi usada como instrumento de legitimação do poder dos milita-
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res, foi através dela que também foi almejada a ruptura de paradigmas 
que fortaleceram as práticas do Regime. “A sociedade civil, a classe 
política, as organizações estudantis apresentavam-se de modo mais 
contundente contra o arbítrio, buscando recuperar espaços perdidos” 
(ARANHA, 2006, p. 564). O abrandamento da repressão possibilitou 
que importantes mobilizações em prol da redemocratização alcanças-
sem diversos setores da sociedade brasileira, dentre eles a Educação. 

Nesse contexto, professores e pesquisadores da Educação pro-
moveram debates que pudessem contribuir para uma renovação na 
educação brasileira. Havia “uma preocupação em subsidiar, propor, 
repensar, revisar, e de achar novas perspectivas” (LOURENÇO, 2014, 
p. 14) para a educação e o Ensino de História. Os currículos foram o 
principal alvo de discussões e reformulações, o que representou um 
significativo avanço no campo dos diálogos sobre Educação no Brasil. 

As Conferências Brasileiras de Educação, que ocorreram no 
total de cinco entre 1980 e 1988, são um dos tantos exemplos de mo-
bilizações que ampliaram o debate pedagógico em nível acadêmico. 
Dissertações e teses que discutiam as problemáticas da educação no 
Brasil somaram-se às contribuições de outros setores dedicados ao 
ensino envolvendo tanto professores da rede pública e privada de en-
sino, como a imprensa e a indústria editorial (ARANHA, 2006).

Em se tratando do Ensino de História, Circe Bittencourt (2011), 
em estudo que procura avaliar as produções acadêmicas stricto sensu 
sobre História do Ensino de História a partir dos anos 1980, afirma que 
os estudos em torno desse tema ocorreram

no contexto da ampliação dos cursos de pós-graduação das 
universidades brasileiras, mas novamente relacionadas aos 
Estudos Sociais. O ensino da História, incluindo as análises 
sob perspectivas históricas, passou a fazer parte das pesqui-
sas criadas em meio aos debates sobre as reformas curricula-
res que, então, ocorriam em vários estados do país (BITTEN-
COURT, 2011, p. 85).
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Observa-se, com a fala de Circe Bittencourt, que as iniciativas 
de renovação em torno do ensino de história no Brasil movimentaram 
setores distintos da educação brasileira. A ampliação dos cursos de 
Pós-Graduação em nível de mestrado e doutorado representaram parte 
das motivações da academia em reformar e ampliar os estudos sobre 
Educação e Ensino de História, além de ofertar a qualificação de profes-
sores. Elaine Lourenço acredita que o período de redemocratização foi 
bastante fértil para as diversas discussões que visavam tais reformula-
ções e contou com o envolvimento de muitos intelectuais, pesquisado-
res e professores de diferentes níveis de ensino. Segundo ela,

a produção gestada no movimento de redemocratização mar-
ca um importante momento de efervescência cultural e, sobre-
tudo, de reflexões conjuntas de professores e pesquisadores 
da área, movimento que se tornou mais dilacerado nos anos 
que se seguiram. [...]. Em síntese, o que se pretende analisar é 
um momento importante da história do Ensino de História, em 
que havia um convívio profícuo de professores e pesquisadores 
(LOURENÇO, 2014, p. 2-3).

As Secretarias Estaduais de Educação, principalmente de esta-
dos do sudeste brasileiro, contribuíram com as primeiras discussões 
em torno de reformulações curriculares propriamente ditas. Os estados 
de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os mais apontados 
pelos teóricos como pioneiros na iniciativa de reestruturação de seus 
currículos de História, mas é importante lembrar que eles não foram os 
únicos a caminhar rumo a este intento. As mudanças curriculares ocor-
ridas nesses estados geraram demanda de criação de materiais didá-
ticos condizentes com os novos programas desenvolvidos por eles. 

Carlos Mathias (2011) faz uma análise sobre o papel que a dis-
ciplina História passa a desempenhar na sociedade brasileira durante 
toda essa década de transição da ditadura para a democracia.

Com a redemocratização em 1985, inaugurava-se o “tempo do 
repensar”. A disciplina história deixava de ajustar-se aos interes-
ses do Estado autoritário para ser prostrada ao serviço da so-
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ciedade democrática. “Preparação dos cidadãos para uma so-
ciedade democrática” (Fonseca, 2003a, p. 91), tornar o recém 
cidadão capaz de intervir e transformar a realidade brasileira. 
Esses eram, então, os novos objetivos da velha disciplina. [...]. 
A história foi chamada a exercer a função de crítica da socie-
dade, atenta aos seus conflitos e às suas diferenças, inclusive 
às diferenças de classes. Defendia-se a atuação das camadas 
menos favorecidas enquanto sujeito da história. Discursava-se 
em prol da universalização dos direitos dos homens. [...]. A or-
dem do dia era pautada pela noção de que, sem os direitos dos 
homens reconhecidos e garantidos, não haveria democracia, 
sem a qual não haveria deslanche para os conflitos sociais. [...]. 
O aluno, um ser social completo e não apenas uma tábula rasa, 
um indivíduo que, além de estudar e aprender, igualmente era 
sujeito da história com concepções prévias dos fatos históricos 
e com vida externa aos muros escolares, encerrava um cidadão 
que viria a desenvolver uma consciência social e de classe, e 
que desempenharia o papel do trabalhador apto a realizar trans-
formações sociais e políticas (MATHIAS, 2011, p. 45-46).

A preocupação com o resgate da democracia também se so-
mava ao cuidado em proporcionar à sociedade democrática cidadãos 
capazes de preservar a democracia que se encontrava em reestabele-
cimento. Sendo assim, o advento da Constituição Federal (CF) de 1988 
significou um dos mais importantes passos para o definitivo rompimen-
to com o regime ditatorial que assolou o país por 21 anos. Chamada 
Constituição Cidadã, foi considerada um grande marco para a restau-
ração do Estado de Direito no Brasil. No que diz respeito à Educação, a 
CF / 1988 criou mecanismos legais para o controle e garantia do Direito 
à Educação, inclusive determinando a intervenção da Justiça para que 
esse direito seja salvaguardado (OLIVEIRA, 1999).

No que diz respeito a legislação educacional, posterior à Cons-
tituição de 1988, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LBD) da 
Educação Brasileira, Lei n° 9.394/1996, criada para regulamentar a 
educação brasileira à luz da nova Constituição. O processo de elabo-
ração da LDB / 1996 contou com dois projetos e “pela primeira vez, 
uma lei não resultaria de exclusiva iniciativa do Executivo, e sim do 
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debate democrático da comunidade educacional” (ARANHA, 2006, p. 
571). O projeto aprovado foi proposto pelo então senador Darcy Ribei-
ro e sofreu muitas críticas por favorecer a iniciativa privada e recebeu 
muitos questionamentos sobre a efetividade e viabilidade de seus me-
canismos de garantia da democratização da educação. Mas a nova lei 
trouxe significativos avanços, dentre muitos: popularizou o acesso a 
toda a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e En-
sino Médio) e tornou-a mais inclusiva, possibilitando a inserção de su-
jeitos que anteriormente eram totalmente preteridos pelas legislações 
educacionais (ARANHA, 2006). Foi também com a LDB / 1996 que se 
oficializou o compromisso da educação brasileira com o respeito às 
diversidades regionais e locais do Brasil e ficou estabelecido que o 
Ensino Fundamental e médio:

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela 
(BRASIL, 1996, s./p.).

Os anos 1990, além do advento das novas legislações, foram 
bastante férteis para a educação brasileira e para as renovações no en-
sino de História no Brasil. Foi o período em que a historiografia brasileira 
se apoderou das correntes historiográficas europeias, como a Terceira 
Geração da Escola dos Annales e a História Social Inglesa, conforme 
já foi dito, para além dos muros da academia. Com isso, temas do 
cotidiano, família, lazer, sexualidade, gênero, religião, inquisição, vida 
privada, infância, memória, imaginário, cultura material foram trazidos 
para as escolas e incluídos nos livros didáticos e programas curricula-
res. Percebeu-se também a valorização dos conhecimentos prévios do 
aluno. “Apto a pensar a história e não apenas decorar nomes e datas, 
o aluno deveria, pois, defender suas ideias e, mais importante, deter a 
habilidade de modificá-las quando pertinente” (MATHIAS, 2011, p. 47).
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Pensando na formação de cidadãos críticos, o governo federal 
tomou para si a responsabilidade de reformular currículos e estabe-
lecer parâmetros básicos para esses programas. A exemplo disso 
estão os Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCN’s, publicados a 
partir de 1998, eles contemplaram os ensinos fundamental e médio 
(MAGALHÃES, 2006).

Definidos por Thais Fonseca (2006) como “diretrizes de caráter 
orientador, não obrigatórias, mas que têm se apresentado cada vez 
mais fortemente como norteadoras das ações nos ensinos fundamental 
e médio” (FONSECA, 2006, p. 67), os PCN’s dividiram opiniões quanto 
a sua aplicabilidade para o Ensino de História e teve baixa adesão por 
parte dos professores. Entretanto, os Parâmetros trazem característi-
cas importantes para a compreensão de todo o contexto de políticas 
públicas para a educação no Brasil a partir dos anos 1990. Marcelo 
Magalhães (2006) nos aponta algumas dessas características:

Os PCNs para os ensinos Fundamental e Médio fazem parte 
deste esforço de planejamento do MEC, tendo, certamente, 
relação direta com o fim da ditadura civil-militar e, além disto, 
com a LDB de 1996, que atribuiu à União o papel de formular 
diretrizes para o Ensino Superior e para a Educação Básica, em 
conjunto com os estados e os municípios. As diretrizes curricu-
lares, bem como os PCNs para o Ensino Médio, possuem uma 
característica comum: foram organizados a partir da definição 
de competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos 
alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Logo, 
tanto para as diretrizes curriculares como para os PCNs, mais 
importante do que aprender um conteúdo relativo a uma área de 
conhecimento é desenvolver procedimentos que permitam ao 
aluno aprender a conhecer. Grande parte das diretrizes não faz 
qualquer menção aos conteúdos a serem trabalhados, listando 
apenas as tais competências e as habilidades. Esta forma de 
organizar os currículos, presente em outros países, tornou-se 
hegemônica na produção legal do governo brasileiro desde o 
final dos anos 1990 (MAGALHÃES, 2006, p. 3).
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Percebemos que a criação dos PCN’s foi uma continuidade de 
alguns dos esforços já estabelecidos pela LDB / 1996, numa iniciativa 
que sugere trabalho conjunto entre União, estados e municípios. Os 
conceitos de competências e habilidades a serem desenvolvidas pe-
los alunos foram estabelecidos nos Parâmetros e permaneceram na 
estrutura dos demais documentos balizadores da Educação Básica 
brasileira que ainda seriam elaborados.

Os autores Marcos Silva e Selva Fonseca (2010) abordam ou-
tras características do Documento e fazem uma análise importante 
dele, quando anotam que

deve-se registrar que eles [os PCN’s] oficializaram, em âmbito 
nacional, a separação das disciplinas “História e Geografia” nos 
anos iniciais do ensino fundamental, após anos de lutas e críti-
cas à sua fusão, predominante nos currículos escolares durante 
e após o governo da Ditadura Civil-Militar (é importante ressaltar 
que a fusão é anterior a 1964) (SILVA; FONSECA, 2010, p. 17).

E reafirmam também o compromisso dos Parâmetros com a edu-
cação democrática em conformidade com CF / 1988 e a LDB / 1996:

Com relação às intencionalidades educativas, ao papel e à im-
portância da disciplina, o Documento, em consonância com o 
movimento acadêmico e político, reforçou o caráter formativo 
da História na constituição da identidade, da cidadania, do 
(re)conhecimento do outro, do respeito à pluralidade cultural 
e da defesa do fortalecimento da democracia (SILVA; FONSE-
CA, 2010, p. 18).

Os PCN’s foram o primeiro documento oficial a trazer para o 
campo do Ensino de História a possibilidade de inserção de novos 
materiais didáticos para auxiliar o trabalho pedagógico. Os Parâme-
tros de História sugerem caminhos para uma abordagem historiográ-
fica em sala de aula, uma importante sinalização para a introdução 
de novos objetos, recursos, fontes e reflexões na prática pedagógica 
das aulas de História, o que nos faz perceber uma aproximação, em 
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certa medida, com as tendências historiográficas em voga no Brasil. 
Então, segundo os PCN’s, a abordagem historiográfica no âmbito da 
escola configura-se como a prática da pesquisa escolar, a apropria-
ção de conceitos históricos e a utilização deles para a compreensão 
das diversas realidades dos alunos (BARRETO; SILVA; NASCIMEN-
TO, 2019; CAIMI, 2008).

Os procedimentos de pesquisa escolar devem ser ensinados. 
Favorecem a ampliação do conhecimento, das capacidades 
e das atitudes de autonomia dos estudantes, como manusear 
livros, revistas e jornais; localizar informações, estabelecer re-
lações entre elas e compará-las; familiarizar-se e desenvolver 
domínios linguísticos; identificar ideias dos autores, perceber 
contradições e complementaridade entre elas; trocar e socia-
lizar opiniões e informações; selecionar e decidir; observar e 
identificar informações em imagens, textos, mapas, gráficos, 
objetos e paisagens (BRASIL, 1998, p. 82).

De maneira a viabilizar o desenvolvimento de competências e 
habilidades que tornem os alunos capazes de reconhecer permanên-
cias, rupturas e a diversidade em meio aos processos históricos, os 
Parâmetros propõem o trabalho com fontes históricas em sala de aula. 
Eles se referem a fontes históricas como documentos históricos e tra-
zem a seguinte definição sobre o termo:

As mais diversas obras humanas produzidas nos mais dife-
rentes contextos sociais e com objetivos variados podem ser 
chamadas de documentos históricos. É o caso, por exemplo, 
de obras de arte, textos de jornais, utensílios, ferramentas de 
trabalho, textos literários, diários, relatos de viagem, leis, mapas, 
depoimentos e lembranças, programas de televisão, filmes, 
vestimentas, edificações etc. (BRASIL, 1998, p. 83).

Para além dessa definição, os PCN’s sinalizam que o trabalho 
com fontes históricas possibilita que o aluno tenha acesso a “inúmeras 
informações, interrogações, confrontações e construção de relações 
históricas” (BRASIL, 1998, p. 89). Flávia Caimi (2008) é uma das auto-
ras que discutem a relação entre o uso de documentos / fontes em sala 
e as abordagens e metodologias sugeridas pelos PCN’s em História:
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Mais do que objetos ilustrativos, as fontes são trabalhadas no 
sentido de desenvolver habilidades de observação, problema-
tização, análise, comparação, formulação de hipóteses, crítica, 
produção de sínteses, reconhecimento de diferenças e seme-
lhanças, enfim, capacidades que favorecem a construção do 
conhecimento histórico numa perspectiva autônoma (CAIMI, 
2008, p. 141).

O uso de fontes históricas em sala de aula é trazido pelos PCN’s 
como um caminho para a dinamização do ensino aprendizagem rumo 
à formação de cidadãos críticos e reflexivos. Para isso, o Documento 
também se preocupa com a metodologia a ser desenvolvida e aplica-
da pelos professores para que seja possível alcançar esse objetivo. 
Fica bem claro que o esforço de uma abordagem historiográfica no 
âmbito da escola não tem a função de formar jovens historiadores, 
“mas propiciar reflexões sobre a relação presente-passado e criar 
situações didáticas para que conheça e domine procedimentos de 
como interrogar obras humanas do seu tempo e de outras épocas” 
(BRASIL, 1998, p. 85).

O papel do professor é fundamental nesse processo. Segun-
do os Parâmetros, o professor precisa planejar ações para o trabalho 
com fontes, escolhendo-a, definindo como e quando trabalhar com 
ela, estabelecendo suas intenções didáticas e criando relações com 
a temática histórica estudada (BRASIL, 1998). Para que o professor 
esteja apto a desempenhar tais metodologias ele precisa em definitivo 
romper com a concepção de mero transmissor de conhecimento e 
assumir a postura de professor pesquisador. Uma vez em sua lide em 
sala de aula, o professor pesquisador irá se apropriar da teoria, da téc-
nica, da observação, da experimentação. Ele deverá sempre conside-
rar o conhecimento prévio dos alunos, fortalecendo a relação de troca 
de conhecimento no espaço da escola, além de ter em mente que este 
é um fator determinante para que a experiência com fontes em sala 
de aula seja única e permeada pelas particularidades que cada turma 
ou grupo de alunos poderá manifestar no processo de construção de 
conhecimento histórico a partir de fontes históricas.
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O trabalho com documentos históricos é um recurso didático 
que favorece o acesso dos alunos a inúmeras informações, in-
terrogações, confrontações e construção de relações históricas. 
Contudo, cabe ao professor saber dispor desse recurso no mo-
mento apropriado, ganhar experiência em conduzir os questio-
namentos, em solicitar contraposições, em destacar as contra-
dições entre os dados internos às fontes ou obtidos em fontes 
diferentes. O mais importante, vale lembrar, é sempre avaliar as 
situações significativas de sala de aula, em que os estudantes 
se envolveram, compararam seus conhecimentos prévios com 
as novas informações, conseguiram interpretar e abstrair ques-
tões pertinentes ao saber histórico (BRASIL, 1998, p. 89).

Infelizmente o advento dos PCN’s e suas contribuições meto-
dológicas para o Ensino de História pouco impactaram o cotidiano 
da sala de aula nos anos seguintes ao seu lançamento. Mas com o 
decorrer do tempo e, principalmente, a partir dos anos 2000, a con-
tribuição dada pelo Documento no que diz respeito ao uso de fontes 
históricas em sala de aula proporcionaram iniciativas no âmbito do 
governo federal, no mercado editorial de livros didáticos e na formação 
de professores.  

O início dos anos 2000 foram marcados por mudanças políticas 
que trouxeram importantes avanços tanto na oferta quanto na amplia-
ção de políticas públicas voltadas para a Educação Básica e Ensino 
Superior no Brasil. Como o nosso foco é o Ensino de História na Edu-
cação Básica, resolvemos listar algumas das legislações para a edu-
cação resultados das políticas educacionais do período.

A fim de fortalecer o compromisso da educação brasileira com a 
diversidade étnico cultural de nosso país, foi criada a Lei n° 10.639/2003 
que tornou obrigatório o Ensino de História e cultura afro-brasileira nos 
ensinos fundamental e médio, em todas as escolas públicas e parti-
culares. Essa lei foi alterada pela Lei n° 11.645/2008 acrescentando 
à anterior a obrigatoriedade do Ensino da História e cultura indígena. 
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Em 2013 foi criada a Lei nº 12.796/2013, que além de alterar 
outros quesitos relevantes sobre a Educação Básica, retoma o já pre-
visto pela LDB / 1996 e estabelece, no Art. 26,  que os currículos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio devem ter Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) a ser complementada em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar de parte diver-
sificada que contemple características regionais e locais da sociedade, 
da cultura e da economia da clientela (BRASIL, 1996). 

Também data de 2013 a publicação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica, documento que propõe a 
“orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avalia-
ção das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasi-
leiras” (BRASIL, 2013, p. 4). As Diretrizes, dentre outras contribuições, 
estabeleceram que os componentes curriculares poderiam ser orga-
nizados em disciplinas, eixos temáticos ou áreas do conhecimento. 
Dessa forma, mesmo que tardiamente, foi constituído terreno fértil 
para o início dos trabalhos em torno da elaboração da Base Nacional 
Comum Curricular, a BNCC (GONTIJO, 2015). Esse documento cons-
titui-se como a atual referência nacional para a formulação dos currí-
culos escolares para a Educação Básica. A BNCC é alvo de diversas 
críticas tanto no meio acadêmico como nos espaços escolares, mas 
é um novo marco político que tem sido absorvido maciçamente tanto 
pelo ensino público quanto privado.

As discussões que trataram da construção da BNCC iniciaram-
-se em setembro de 2015 envolvendo vários professores e intelectuais 
ligados à educação. Flávia Caimi (2016), que foi umas das professoras 
pesquisadoras que participou do processo de elaboração da primeira 
versão da Base na área do conhecimento Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, nos mostra como se deu início dessa construção:
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No período de setembro de 2015 a março de 2016, o conjunto 
da sociedade brasileira teve a oportunidade de se manifestar 
sobre a primeira versão da BNCC, fruto do árduo trabalho de 
12 profissionais, pesquisadores e professores do campo da 
História e do Ensino da História, representantes de diversas 
instituições educacionais, associações profissionais, estados e 
regiões do país (CAIMI, 2016, p. 89).

Como visto acima, ainda em 2015, a primeira versão da Base 
contou com a participação de debates e consultas públicas nas esco-
las de todo o Brasil a fim de enriquecer a discussão em torno da ela-
boração dessa versão preliminar. Caimi, através de um parecer, avalia 
que por se tratar de uma primeira versão o documento apresentou 
lacunas e inconsistências, mas a proposta então exposta mostrava 
avanços significativos por tentar romper inúmeros paradigmas enrai-
zados no Ensino de História. Os intelectuais envolvidos neste primeiro 
momento estavam preocupados em alcançar outro patamar do Ensino 
de História em que a História do Brasil se tornasse a força mobilizadora 
da análise histórica, dando centralidade à noção de sujeito ao mesmo 
tempo em que estabelece nexos e articulações com as histórias afri-
canas, americanas, asiáticas e europeias ao priorizar o tratamento das 
diversidades étnicas e culturais. Ao propor a mobilização de procedi-
mentos de investigação e problematização histórica em detrimento de 
práticas verbalistas e de memorização, os professores pesquisadores 
que fizeram parte da elaboração dessa versão da BNCC mostraram-se 
alinhados com as tendências historiográficas da história-problema e 
com o construtivismo (CAIMI, 2015).

Embora disponibilizada para consulta e contribuição de profes-
sores e profissionais da educação de todo o Brasil, o documento resul-
tante não pareceu retornar mais rico desta etapa. Os passos seguintes 
foram a dissolução da equipe de doze profissionais que produziram a 
primeira versão e a convocação de outra, formada sob critérios bem 
distintos dos aplicados anteriormente (CAIMI, 2016).
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Para além desse fato, o documento apresentado como uma 
segunda versão não guarda relações de continuidade com a 
primeira, razão pela qual nos faz reconhecer nele outro docu-
mento, com pressupostos e proposições bastante distintos 
daqueles que orientaram a produção inicial da BNCC História. 
Trata-se de uma proposta que se refugia nos conteúdos con-
vencionais e canônicos, tomando a cronologia linear como eixo 
central do discurso histórico, ou seja, desconsidera os postula-
dos, princípios e proposições oriundos da pesquisa acadêmica 
nacional e estrangeira dos últimos trinta anos, representando 
um flagrante e lamentável retrocesso (CAIMI, 2016, p. 90-91).

Em maio de 2016 foi disponibilizada a segunda versão da BNCC 
e nos meses seguintes foram encaminhados debates em 27 Seminá-
rios Estaduais com a participação de professores e profissionais da 
educação de todo o país para discuti-la. Não se sabe ao certo que par-
cela da contribuição dada por professores de todo o Brasil realmente 
foi considerado e acrescido ao texto final da Base, mas sabe-se que a 
partir da segunda versão redigiu-se uma terceira e última.

A versão final da BNCC foi entregue ao Conselho Nacional de 
Educação (CNE) em 2017, para que este elaborasse um projeto de 
resolução para a Base. Ao final deste ano ela foi homologada e apre-
sentada a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de Dezembro de 2017, que 
institui e orienta a sua implantação. Por fim, em abril de 2018, as dis-
cussões ganharam foco para a BNCC do Ensino Médio, por meio de 
audiências públicas. Ao final deste ano foram finalizadas as atividades, 
tendo como produto uma BNCC para toda a Educação Básica, porém 
bastante destoante do que imaginaram muitos professores e intelec-
tuais para a educação brasileira. 

Do ponto de vista da metodologia do Ensino de História, a 
BNCC traz em seu texto uma série de procedimentos entendidos 
como fundamentais para o desenvolvimento do ensino aprendiza-
gem em História. Ela trata especificamente de três processos que 
devem ser cumpridos pelo professor historiador em sala de aula: or-
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denar cronologicamente e localizar no espaço geográfico os eventos 
considerados relevantes na História do Ocidente; a produção e aná-
lise de diferentes fontes históricas a fim de desenvolver a crítica aos 
eventos históricos; reconhecimento e interpretação de várias versões 
do mesmo fenômeno histórico (BNCC, 2018). Dentre esses proce-
dimentos, o segundo merece destaque em nossa pesquisa, pois o 
documento procura explicar a importância da análise de fontes para 
a construção do saber histórico como sendo

fundamental considerar a utilização de diferentes fontes e ti-
pos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imate-
riais) capazes de facilitar a compreensão da relação tempo e 
espaço e das relações sociais que os geraram. Os registros e 
vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos 
de trabalho, música etc.) deixados pelos indivíduos carregam 
em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de 
produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de 
saberes. Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em 
exercício, em laboratório da memória voltado para a produção 
de um saber próprio da história (BNCC, 2018, p. 398).

A análise de documentos históricos em sala de aula é entendida 
como um caminho para a construção da autonomia do pensamento 
e um exercício para se perceber a diversidade cultural e de identida-
de dos sujeitos ao longo do tempo. O caminho a ser percorrido deve 
levar em conta a experiência dos alunos e professores, considerando 
aspectos como a realidade social e a cultura escolar em que estão 
inseridos (BNCC, 2018). 

Um ponto bastante importante sugerido pela Base é a possibi-
lidade de construção de currículos flexíveis (para serem adicionados 
aos conteúdos mínimos estabelecidos pelo documento) que contem-
plem temas de história local e regional, a fim de trabalhar assuntos 
mais condizentes com a comunidade escolar e a realidade dos alunos. 
O uso de fontes históricas em sala de aula pode se configurar como 
uma valiosa alternativa para abordar a história local e regional e ainda 
permitir o desenvolvimento do conhecimento histórico de maneira mais 
sensível e próxima da história de cada aluno e de seus pares.
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É necessário salientar que o trabalho com fontes em sala de aula 
não deve visar desenvolver nos alunos o ofício do historiador. Entende-
se que essa metodologia seja capaz de aprimorar nos discentes a 
capacidade de refletirem sobre o meio e a realidade em que vivem 
além de aguçar o senso crítico neles. Para tanto, o professor deve ter 
conhecimento profundo de como lidar com fontes em sala de aula, 
para que não corra o risco de utilizá-las como prova do fato ocorrido e 
para que seus comandos atinjam os objetivos planejados.

Para fins de conclusão, muitas das transformações ocorridas na 
educação brasileira e no Ensino de História nas últimas décadas, al-
gumas das quais foram citadas aqui, tiveram grande relevância para a 
elaboração de políticas públicas que alcançassem desde o provimento 
e ampliação do acesso à Educação Básica, à superior e à formação de 
professores. Ao nosso ver os emparelhamentos e avanços conquista-
dos nos últimos anos, embora muitos significativos, ainda são como os 
primeiros passos rumo a uma educação mais justa e democrática no 
Brasil. E conseguimos visualizar toda a resistência da máquina públi-
ca em sempre renovar seu projeto de educação de forma a favorecer 
quase que exclusivamente as elites – processo que voltou a se inten-
sificar a partir de 2016. Mas reiteramos a importância de conhecermos 
e debatermos esse momento da história da educação e do ensino de 
história brasileiros, principalmente por estarmos vivenciando constan-
tes ataques à nossa democracia.
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INTRODUÇÃO

Abordar a temática indígena nas aulas de história ainda impõe 
o desafio de lidar com uma série de percepções muito arraigadas 
no senso comum. A influência da historiografia tradicional e dos li-
vros didáticos na reprodução e legitimação de uma imagem distorci-
da, uniformizante e estereotipada sobre as populações indígenas é 
inegável (BOHN MARTINS, 2009). Como argumentam historiadores 
como John Monteiro e Maria Regina Celestino de Almeida, a historio-
grafia brasileira foi fortemente marcada pelo silenciamento dos povos 
indígenas. O que só começou a mudar a partir da década de 1990. É 
importante ressaltar que o espaço diminuto reservado aos índios na 
história do país, não teve como consequência apenas o apagamento 
virtual desses sujeitos da história ou a reprodução de estereótipos, 
mas legitimou também, através do tempo, comportamentos e políti-
cas violentas contra esses sujeitos.

A partir da Constituição Federal de 1988, na qual o movimento 
indígena conquistou direitos fundamentais, inovações legais impor-
tantes no campo da educação passaram a acontecer. Paralelamente 
a isso, no âmbito da pesquisa em torno da história indígena, ob-
servou-se um movimento de renovação teórico-metodológica que 
resultou em abordagens que passaram não apenas a visibilizar a 
presença indígena nos mais diferentes contextos, mas também a to-
mar os indígenas como sujeitos históricos. Entretanto, mesmo sendo 
significativo o avanço observado a partir das últimas décadas, tanto 
no campo da pesquisa acadêmica, quanto em relação a adequação 
dos materiais didáticos, o chão da escola evidencia que ainda há um 
longo caminho a ser percorrido.

É justamente no bojo dessa discussão que se insere o 
presente capítulo. Procuramos aqui refletir sobre o processo de 
mudança das abordagens da história indígena ao longo do tempo 
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buscando problematizar as implicações desse processo no Ensino 
de História. As reflexões aqui construídas são parte de uma pesqui-
sa em andamento no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
História / Mestrado Profissional (PROFHISTÓRIA) da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que tem como ob-
jetivo investigar a relação entre a implementação da lei 11.645/2008 
e a inclusão de estudantes indígenas em escolas regulares da rede 
pública de ensino do município de Redenção, estado do Pará. Aqui 
nos ateremos, entretanto, aos aspectos mais teóricos que inspiram 
e fundamentam a pesquisa mais ampla.

Acreditamos que ensinar história indígena hoje, exige o es-
forço de olhar criticamente para o passado, acenando para a ur-
gente necessidade de desconstrução de uma série de equívocos 
e preconceitos ali construídos, que contribuíram para a formação 
de uma visão subalternizadora a respeito dos indígenas brasileiros, 
compreensões estas reproduzidas nas escolas. O texto está, portan-
to, divido em três partes. Na primeira procuraremos discutir como 
se deu no âmbito da historiografia tradicional a construção de uma 
imagem estereotipada dos povos indígenas e o apagamento desses 
sujeitos da história oficial do país e consequentemente da história 
ensinada. Na segunda parte apresentaremos a revisão crítica da 
abordagem tradicional feita pela chamada “Nova História Indígena”. 
Por fim, procuraremos mostrar como as discussões da nova história 
indígena e a legislação brasileira posterior à Constituição de 1988 
são fundamentais tanto para a adequação da abordagem dessa te-
mática em sala de aula, quanto para a construção de relações mais 
equânimes entre indígenas e não indígenas.
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A HISTÓRIA INDÍGENA NA PERSPECTIVA 
DA HISTORIOGRAFIA TRADICIONAL

Variados são os documentos históricos que fornecem informa-
ções acerca da história indígena e do que se disse sobre ela desde a 
chegada dos portugueses ao Novo Mundo. Se num primeiro momento 
os europeus se mostraram encantados com a docilidade indígena, não 
demorou muito, para que missionários, viajantes e naturalistas passas-
sem a direcionar aos costumes dos nativos das novas terras toda sorte 
de juízo de valor. Neste sentido, muito do que se escreveu sobre os 
indígenas nos primeiros séculos da presença portuguesa no que veio 
a se tornar o Brasil está menos pautado em um conhecimento efetivo 
sobre a cultura e a história indígena do que em um modelo de socie-
dade e uma visão de mundo que se colocaram como hegemônicas.

Para que possamos refletir sobre o processo de construção de 
representações sobre os indígenas reforçadas pela historiografia brasi-
leira tomaremos inicialmente como referência textos de quatro autores, 
dois do início do período colonial: André Thevet e Gabriel Soares de 
Sousa, ambos do século XVI, e dois do período imperial: Carl Friedri-
ch Philipp von Martius e Francisco Adolfo de Varnhagen. A partir das 
descrições e reflexões por esses autores construídas, procuraremos 
problematizar ideias que balizaram boa parte dos relatos feitos pelos 
colonizadores a respeito das gentes do Novo Mundo naquele período. 
Iniciemos com um trecho de Thevet.

Esses povos, do cabo de Santo Agostinho até perto do Ma-
ranhão, são mais cruéis e desumanos que quaisquer outros 
da America,2 comendo ordinariamente carne humana, assim 
como a gente come carneiro (senão com maior prazer ainda). 
[…]. Não há animal feroz, nos desertos da África ou da Arábia, 
que apeteça tão ardentemente o sangue humano quanto esses 
mais que brutais selvagens. Por isso, ninguém pode ainda 
harmonizar-se com eles, quer os europeus, quer os demais 
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povos americanos. […]. Não há confiança que sirva a nenhum 
desses índios, mesmo em se tratando dos mais dignamente 
colocados. E eis a razão por que, espanhóis e portugueses, 
algumas vezes têm feito aos canibais represálias, em lembrança 
das quais, quando lhes é possível, Deus sabe a vingança que 
tiram (pois os selvagens também devoram os europeus) (TRE-
VET, 2018, p. 366-367).12

Neste trecho da obra Singularidades da França Antártica, a que 
outros chamam de América, o franciscano francês André Thevet apre-
senta suas impressões a respeito do que ele denomina de canibalis-
mo, bem como sobre as relações entre os indígenas e os europeus. 
Do título e adjetivos: “desumanos, feroz, ardentemente, brutais” às 
imagens utilizadas: “comendo ordinariamente, maior prazer ainda”, é 
possível perceber os referenciais éticos que alicerçam sua narrativa e 
os elementos que nela recebem destaque. A descrição busca colocar 
o outro numa condição animalesca, incivilizada, ameaçadora, inferior. 
Isto justificaria, segundo ele, o uso da força contra os indígenas, seja 
por suas atitudes, seja por sua “condição”. Ao caracterizar o indígena 
como ameaça, naturaliza-se a presença e a conduta do estrangeiro, e 
recrimina-se a atitude do nativo, o que favorece uma leitura invertida da 
realidade. A antropofagia é apresentada como ato violento, ameaça-
dor, expressão da barbárie, enquanto a violência do colonizador na for-
ma de represália, é entendida como ato de justa defesa, como natural.

Da obra Tupis, tapuias e historiadores, de John Manuel Monteiro, 
destacamos um trecho onde o historiador faz alusão às impressões 
de Gabriel Soares de Souza,13 sobre uma máxima do gramático Pero 
Magalhães acerca do modo de vida dos indígenas.

12 Incluo o conteúdo a que se refere a nota 2 do início da citação em razão de sua importân-
cia: “Thevet, quando menciona a América, refere-se à região continental abaixo do equa-
dor, ou melhor à sua França Antártica. O Maranhão (no texto Marignã) é o rio Amazonas. 
Mas é também certo que Thevet, mais adiante, confunde o Orenoco com o Amazonas” 
(THEVET, 2018, p. 366).

13 Lusitano, que tendo vivido no Brasil no período colonial (século XVI) produziu a obra Notícia 
do Brasil, inicialmente publicada na Europa, e que teria ficado anônima por quase três sé-
culos, até ser encontrada por Varnhagen que a publicou em 1851 sob o título Tratado des-
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Lançando mão de uma frase amplamente disseminada pelo gra-
mático Pero de Magalhães Gândavo na década anterior, Gabriel 
Soares apresentava uma variante para o ditado sem fé, sem lei, 
sem rei. Apesar de impressionado pela “graça” da língua tupi, 
o autor observou que “faltam-lhes três letras do ABC, que são 
F, L, R grande ou dobrado”. A primeira letra, “f”, referia-se à fé, 
indicando que os Tupinambá não possuíam religião alguma [...] 
não pronunciavam a letra “l” porque “não tem lei alguma que 
guardar” […]. Finalmente, a ausência da letra “r” denotava a 
falta de um “rei que os reja” e que não “obedecem a ninguém, 
nem ao pai o filho, nem o filho ao pai” (Soares de Sousa, 1971 
[1587], 302)” (MONTEIRO, 2001, p. 19).

Monteiro problematiza, portanto, o fato de Gabriel Soares de 
Sousa classificar os indígenas a “partir daquilo que lhes faltava”, ten-
do como referência a Europa e os costumes europeus. Seriam a partir 
dessa perspectiva um “povo sem fé, sem lei e sem rei”. O conteúdo 
do texto de Gabriel Soares de Souza é reflexo de formas de pensar 
e agir, que a partir do século XIX passariam a ser chamadas de eu-
rocêntricas, ou seja, a atitude de julgar a cultura de outros povos, 
tomando como referência os traços da cultura europeia, somada ao 
esforço para inculcá-los em diferentes grupos humanos (QUIJANO, 
2009, p. 75). Esse modo verticalizado de ver e compreender o mun-
do colocava a cultura europeia como referencial e, portanto, como 
modelo a ser alcançado. De acordo com Aníbal Quijano (2019), a im-
posição dessa perspectiva pode ser entendida como um recurso de 
ampliação do poder sustentado em clara intencionalidade da elimi-
nação da diversidade e de promoção de uma uniformidade artificial, 
com vistas a efetivar formas de controle e, consequentemente, de 
domínio sobre outros povos (QUIJANO, 2009, p. 106).

Os textos acima apresentados são uma pequena amostragem 
de uma visão que pode ser verificada em diferentes registros existen-
tes no período colonial. Já sob o regime imperial alguns elementos 

criptivo do Brazil em 1587. Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/4795>. 
Acesso: 1 jul. /2021.
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novos serão acrescidos ao debate sobre os nativos, entretanto isto não 
significará uma mudança de referenciais. Neste contexto, em que se 
articulavam esforços com a finalidade de escrever uma história oficial 
do Brasil, dois autores ocuparam lugar de destaque: o bávaro Carl Frie-
drich Philipp von Martius e o brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen.

Von Martius foi vencedor do concurso lançado pelo Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), que premiou a melhor proposta 
sobre como deveria ser escrita a História do Brasil. Martius contribuiu 
para a construção de uma visão da sociedade brasileira pautada con-
tribuição das três “raças” que teriam concorrido para sua formação. De 
acordo com ele, essa seria a chave sem a qual seria impossível com-
preender a história do Brasil. As três raças as quais ele se refere são “a 
de cor cobre ou americana, a branca ou Caucasiana, e enfim a preta ou 
ethiopica” (MARTIUS, 1973, p. 382). Entretanto, se por um lado ele en-
fatiza a presença de cada um desses grupos, o que pode parecer um 
justo reconhecimento da contribuição de cada um deles à história do 
Brasil, as ressalvas e as afirmações feitas diante da caracterização de 
cada grupo nos remete a uma percepção diferente. As metáforas uti-
lizadas colocam sempre os portugueses em posição de destaque em 
relação ao projeto de nação em formação: “O Portuguez se apresenta 
como o mais poderoso e essencial motor” (MARTIUS, 1973, p. 382); 
“O sangue Portuguez, em um poderoso rio deverá absorver pequenos 
confluentes das raças India e Ethiopica” (MARTIUS, 1973, p. 383).

Apesar de von Martius sustentar que a sociedade brasileira e 
sua história seriam produto da mescla das três raças, percepção que 
passou a influenciar significativamente o debate historiográfico bra-
sileiro, o fez reverberando as marcas ideológicas e culturais de seu 
tempo. Inovou, quando incluiu no cenário grupos humanos que até 
aquele momento o senso comum, as práticas e os costumes relega-
vam à condição secundária. Mas não se desvencilhou da mentalidade 
eurocêntrica que não visualizava nas tradições de negra e indígena 
manifestações efetivas, legítimas e autônomas. Ele não despreza a 
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presença de negros e indígenas, mas reputa-lhes condições sociais e 
culturais de inferioridade.

O quarto autor que tomaremos como referência para nossa re-
flexão, é o brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, autor do livro His-
tória Geral do Brasil (1854). Varnhagen contribuiu para o balizamento de 
algumas questões que reverberaram por longo tempo na historiografia 
brasileira: a naturalização do domínio colonial, a inferioridade intelec-
tual e cultural dos nativos e negros, a superioridade do europeu. Parti-
lhava de uma visão depreciativa em relação aos indígenas, entretanto, 
nem sempre foi assim. A princípio, inspirado pela leitura da carta de 
Pero Vaz de Caminha, Varnhagen menciona o indígena como o “bom 
selvagem”.14 Entretanto, em obras posteriores, como por exemplo em 
Os índios bravos e o Sr. Lisboa (1867), Varnhagen manifestará uma 
visão bastante diferente. Laura Nogueira Oliveira reflete sobre essa 
mudança ao analisar o trabalho mencionado. De acordo com a autora:

Ao fazer menção à Chronica, o autor destaca o fato de ela ser 
fruto da imaturidade de um jovem, desconhecedor da real si-
tuação de selvageria na qual viviam os nativos encontrados por 
Caminha. […]. Ao escrever Os índios bravos..., em 1867, Var-
nhagen declarava que, […] perdera todas as ilusões poéticas a 
respeito dos indígenas. Nessa região [província de São Paulo], 
escutara casos sobre as correrias, as invasões e os assaltos 
cruéis perpetrados pelos “selvagens”, que causavam espanto e 
horror a toda população (OLIVEIRA, 2012, p. 129).

Com o tempo Varnhagem passa a sustentar que os indígenas 
seriam não aqueles indivíduos romantizados descritos na carta de Ca-
minha, mas verdadeiros obstáculos à realização dos projetos ideali-
zados pelos conquistadores. Não teriam, segundo ele, as qualidades 
necessárias, nem mesmo predisposição para os atributos da civili-
zação. Por meio de termos como “alcateia” e “cáfila” deixa evidente 
sua percepção da suposta inferioridade dos indígenas, que são por 

14 Os detalhes desta análise de Varnhagen podemos encontrar em sua obra O descobrimento 
do Brasil, crônica do fim do décimo quinto século de 1840, sob os tópicos IV e IX.
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ele também descritos como uma ameaça à vida civil. Além de não os 
considerar como indivíduos capazes de agregar qualquer valor aos 
processos de construção social, via-os como empecilhos.

Se a voz da consciência não me accusou até hoje o minimo es-
crúpulo a respeito da imparcialidade com que tratei sempre de 
averiguar e de narrar os factos, não posso deixar de reconhecer 
que esta nova publicação leva grandes vantagens à preceden-
te; assim pela maior cópia de factos apurados, como pela mais 
exacta apreciação de outros aclarados pelo apparecimento de 
novos documentos ou por mais accurados exames (VARNHA-
GEN, 1877, s./p.).

Entretanto, apesar de procurar enfatizar o caráter supostamente 
imparcial e exato de sua obra, Varnhagen toma a história do Brasil 
sob a ótica do homem branco, do colonizador, que tem o olhar vol-
tado para Europa. Apesar da visão que subalternizava os indígenas 
ser hegemônica no século XIX, significativa produção acadêmica da 
época, inclusive de autores vinculados ao IHGB, confrontava a per-
cepção dos indígenas enquanto bárbaros e inaptos para a vida em 
sociedade. Como argumenta a historiadora Vânia Moreira, tratava-se 
de vozes dissonantes do discurso geral, que a despeito da valorosa 
produção, tiveram de menor alcance entre a intelectualidade da época 
(MOREIRA, 2010).

Apresentados, portanto, aspectos das teses de Martius e Var-
nhagem, os quais contribuíram para construção de um discurso sobre 
o processo da formação sócio histórica do Brasil, procuraremos mos-
trar a seguir, os reflexos dessa produção historiográfica sobre o âmbito 
da história ensinada.

A inauguração do Colégio Imperial Pedro II, em dezembro de 
1837, deu corpo a um espaço institucional que, a partir de então, cum-
priria o papel político de oferecer educação em nome do Estado. À 
época, juntamente com o IHGB, o Colégio Pedro II foi fundamental 
para que os discursos oficiais alcançassem capilaridade social. Além 
de ter sido criado com o objetivo de oferecer formação intelectual de 
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alto nível às elites, tinha a função de determinar os parâmetros dos 
programas de ensino que deveriam ser seguidos pelas outras escolas 
equivalentes no âmbito nacional. Atribuição essa que perdurou até a 
década de 1930 (NADAI, 1992/1993, p. 145).

A emancipação política do Brasil, ocorrida em 1822, trouxe con-
sigo a necessidade de se estruturar uma identidade nacional. A educa-
ção passou a ser vista então como o meio fundamental através do qual 
esse projeto poderia ser levado adiante. O Ensino de História passou 
a cumprir um papel importante nesse sentido, pois o Estado passou 
a se valer dessa disciplina como meio para estender à sociedade, os 
fundamentos de uma determinada ideia de nação e de sociedade. 

Procurou-se criar uma ideia de nação resultante da colabora-
ção de europeus, africanos e nativos, identificada às similares 
europeias. A dominação social (interna) do branco colonizador 
sobre africanos e indígenas bem como a sujeição (externa) 
do país colônia à metrópole não foram explicitadas (NADAI, 
1992/1993, p. 149). 

Em relação ao processo de estruturação de um sistema de en-
sino oficial, é importante que tenhamos clareza sobre o perfil que lhe 
foi atribuído como finalidade. No período imperial, a educação visava 
a formação das elites. Já no período republicano vai se estabelecendo 
o entendimento da escolarização como condição de acesso à cidada-
nia.15 Assim, a escolarização foi sendo gradativamente assumida como 
papel do Estado, bem como alcançando um número maior de pessoas 
(BITTENCOURT, 2008, p. 60-64). O ensino foi se tornando uma forma 
de divulgação de valores civilizatórios, a partir dos referenciais de cada 
época. Este modelo de ensino referendava a história europeia, como a 
força motriz da história da humanidade. Eis aqui o primeiro vício deste 
referencial teórico / metodológico: o eurocentrismo, que exaltava a es-
cala de valores da cultura europeia.

15 Com o advento da república, ser alfabetizado era uma das condições para o exercício dos 
direitos políticos, conforme o previsto no § 1º do Art. 70 da Constituição de 1891.
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Em uma narrativa assim pensada e construída, outros agentes 
e espaços têm lugar limitado. Indígenas, negros e mestiços, 
assim como África e América, assumem papéis secundários e 
função inconsequente nas tramas. A narrativa histórica didática 
exclui esses elementos, ao não reconhecer o seu protagonismo 
ou sua importância na conformação dos processos históricos 
vividos no Brasil (COELHO, 2019, p. 152).

O segundo vício, está ligado ao culto das “figuras ilustres”. Este 
modo de narrar a história, favorece a criação da falsa ideia de que a 
história é produto da ação de pessoas isoladas, as quais passam a 
ser exaltadas em razão de seus feitos (NADAI, 1992/1993, p. 146). Isto 
cria dificuldade à compreensão de que a história resulta de processos 
de construção coletiva, subalternizando, silenciando e/ou apagando 
sujeitos e/ou grupos sociais.

Considerando os elementos abordados por nós na primeira 
parte deste capítulo, onde transitamos pelas ideias de alguns autores 
dos períodos colonial e imperial, que abordaram aspectos da histó-
ria indígena, bem como pelos referenciais políticos e filosóficos que 
nortearam a implantação do Ensino de História no Brasil, é possível 
fazermos algumas inferências. O lugar que os indígenas passaram a 
ocupar na história do Brasil por meio da produção da historiografia tra-
dicional, não se deu de modo isento e descomprometido. Ao contrário, 
fez ecoar o pensamento eurocêntrico e projetos políticos e econômi-
cos. Essa historiografia, apesar de em determinado momento incluir o 
indígena no rol de sujeitos formadores da nação, na prática resumiu 
este reconhecimento a um caráter retórico. Como argumenta Moreira 
(MOREIRA, 2010), ao relegar os indígenas a um status de inferiorida-
de e ao promover o apagamento virtual desses sujeitos da história 
do Brasil, os historiadores respaldaram políticas de tutela, tentativas 
de assimilação e controle, que impactaram negativamente as formas 
indígenas de organização social e a possibilidade de acesso a direitos 
fundamentais, como a posse da terra. Somos remetidos, portanto, não 
apenas à importância da construção de abordagens historiográficas 
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que visibilizem a participação indígena na história do Brasil e descons-
truam estereótipos, mas à necessidade de que novas abordagens 
da história indígena cheguem aos livros didáticos e às salas de aula. 
Como nos ensina Mauro Coelho,

Ensinar história indígena na Escola não significa, pois, apenas, 
fazer referência aos indígenas, mas, sim, a assunção de ou-
tras perspectivas, o abandono do eurocentrismo e a extensão 
do conceito de agente histórico para os demais sujeitos que 
compõem a trajetória histórica brasileira que não somente as 
elites. É por meio de transformação desses princípios em práti-
cas educativas que a história indígena pode flexionar a história 
ensinada, fazendo-a assumir sua vocação contemporânea: a 
promoção de uma cultura do respeito à diferença, do convívio 
democrático e do compromisso com a construção de uma so-
ciedade fraterna, na qual os conflitos sejam enfrentados com 
respeito e não resolvidos por meio da violência (COELHO, 
2019, p. 152-153).

A ideia de agência mencionada por Coelho, nos remete ao con-
texto em que surge um importante movimento de revisão crítica sobre 
a história indígena, observado tanto no âmbito da historiografia quanto 
do Ensino de História no Brasil, a chamada Nova História Indígena. 
Dispositivos legais acabaram surgindo com vistas a garantir que o En-
sino de História permitisse a construção de uma visão mais equitativa 
sobre os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. A lei 
11.645/2008 constitui um exemplo disso. É importante destacar que 
esse movimento de renovação de perspectivas foi impulsionado por 
duas frentes: uma social, engendrada pela mobilização política indí-
gena a partir da década de 1970, e outra acadêmica que diz respeito, 
dentre outras questões, à revisão de fontes, de conceitos, de metodo-
logias, bem como ao diálogo com outras ciências. 

OUTRO OLHAR SOBRE A HISTÓRIA: 
A NOVA HISTÓRIA INDÍGENA
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Na década de 1980 surgem iniciativas no campo acadêmico 
brasileiro, que resultam em novas leituras sobre os processos histó-
ricos acontecidos desde o “encontro”. Esse movimento importantís-
simo, consiste em novos olhares sobre os fatos, sujeitos e temporali-
dades históricas, revelando outras possibilidades de entendimento e 
análise sobre a história indígena, e promovendo o questionamento da 
visão eurocêntrica predominante até então. Os indígenas, tradicional-
mente vistos como subalternos nas relações sociais constituintes dos 
processos históricos, passam a ser vistos sob outra perspectiva. Sua 
agência até então negligenciada, começa a ser enfatizada. De acordo 
com Maria Regina Celestino de Almeida,

Nas últimas décadas, no entanto, os estudos históricos sobre 
eles [indígenas] têm se multiplicado e contribuído para des-
construir visões equivocadas e preconceituosas sobre suas 
relações com os colonizadores. De personagens secundários 
apresentados como vítimas passivas de um processo violento 
no qual não havia possibilidades de ação, os povos indígenas 
em diferentes tempos e espaços começaram a aparecer como 
agentes sociais cujas ações também são consideradas impor-
tantes para explicar os processos históricos por eles vividos (AL-
MEIDA, 2010, p. 9-10).

Como já discutido, a história do Brasil como formulada até a 
década de 1970 sustentou um viés fortemente eurocêntrico, que qua-
lificava os indígenas como sujeitos incapazes e fadados ao desapa-
recimento. Essa visão construída no passado acabou por determinar 
o modo como a sociedade vê este grupo humano até hoje. Contudo, 
é possível perceber um deslocamento de perspectiva, a partir do pro-
cesso explicitado pela historiadora Maria Regina Celestino de Almeida 
no trecho acima. É importante ter em vista que a falta de agência e de 
participação indígena nos processos históricos do Brasil, evidenciada 
nos currículos e na maneira como a história indígena foi por muito tem-
po apresentada nos livros didáticos, está relacionada ao modo como a 
história foi escrita e não ao modo como as coisas aconteceram.
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Do domínio e subordinação, aos processos de extermínio, assi-
milação ou extinção,16 diferentes foram os prismas a partir dos quais se 
projetou o lugar, ou o não lugar que caberia aos indígenas nas relações 
sociais. O surgimento de novos referenciais epistemológicos sobre a 
temática indígena vai resultar no redimensionamento de uma série de 
fatores a saber: a) numa revisão do próprio fazer historiográfico; b) na 
ampliação das categorias de análise do conhecimento histórico; c) na 
consequente modificação do discurso produzido acerca da história e 
da cultura indígena; e d) na visibilidade do discurso e do conhecimento 
dos próprios indígenas acerca de sua história.

Como já mencionado, esse movimento acadêmico não ocor-
reu desconectado de um contexto social e político. O escritor Daniel 
Munduruku, nos ajuda a entender esse contexto, quando explica o pro-
cesso de ampliação da articulação política dos povos indígenas no 
Brasil, ocorrido a partir da década de 1970. De acordo com Munduruku 
(2012), esse movimento aconteceu como reação às políticas desenvol-
vimentistas do Estado, que, naquele momento, avançavam em direção 
ao interior do país e viam os indígenas como empecilho. Para além das 
questões territoriais, o movimento indígena inaugurou-se sob o viés 
de forte pauta identitária, e conseguiu mobilizar a luta por direitos a 
partir de uma ressignificação do termo “índio”. Este termo, outrora re-
pudiado pelos indígenas, por ser “categoria instituída pelo dominador 
europeu […] passou a ser utilizado para expressar uma nova categoria 
de relações políticas” (MUNDURUKU, 2012, p. 46). Este processo de 
mobilização indígena se estendeu e se fortaleceu e, somado a outros 
movimentos sociais, conseguiu registrar na Constituição Federal de 
1988 alguns dos frutos de sua luta (SILVA; FONSECA, 2010, p. 19-20).

16 Difere do extermínio em razão de ser um processo, que segundo os autores desta teoria, 
aconteceria de forma espontânea, não provocada, como resultado da gradual integração 
cultural dos indígenas com os não indígenas, das uniões interétnicas, ou como produto de 
depopulação dos grupos indígenas.
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Apresentamos, mesmo que de modo bastante resumido um 
pouco deste contexto, com o intuito de caracterizar objetivamente, 
que as discussões que passaram a ganhar relevo no campo acadê-
mico, surgiam, de certa forma, a partir das demandas sociais daquela 
temporalidade. No que diz respeito à mobilização política dos povos 
indígenas, Munduruku, chama atenção ainda para seu caráter educa-
tivo. De acordo com o autor, ao se deparar com os índios defendendo 
autonomamente seus direitos, seja na Câmara Federal ou em diferen-
tes meios de comunicação, a sociedade brasileira foi confrontada a 
rever a representação historicamente construída dos povos indígenas 
enquanto sujeitos primitivos, passivos e incapazes. Entretanto, tanto 
a consolidação dos direitos conquistados na Constituição de 1988, 
quanto das lições cotidianamente ensinadas pelos indígenas exigem 
que esse debate e os reflexos de todo esse processo cheguem tam-
bém às salas de aula. 

A LEI 11.645/2008 E O ENSINO 
DE HISTÓRIA INDÍGENA

A crescente mobilização do movimento indígena e a ampliação 
do trato da temática indígena no campo acadêmico, apesar de situa-
dos temporalmente entre as décadas de 1970 e 1990, só viram os 
debates e demandas por elas produzidos ganharem efetivo espaço no 
campo da Educação Básica, a partir dos anos 2000. Do ponto de vista 
jurídico, a Constituição Federal (CF) de 1988 teve um papel fundamen-
tal neste cenário, ao reconhecer o direito dos indígenas à diferença e 
o caráter originário do direito que eles possuem sobre seus territórios 
tradicionais. No que tange à educação, destaca-se o reconhecimento 
do direito de utilização das línguas maternas e dos processos próprios 
de aprendizagem. Isto foi um passo significativo no sentido de romper 
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com a lógica assimilacionista,17 que, através do tempo, fundamentou 
as políticas de educação voltadas aos povos indígenas. As mudanças 
contidas na CF de 1988 ensejaram a necessidade de elaboração de 
normativas e leis complementares que viabilizassem os direitos con-
quistados pelos povos indígenas.

Após a CF de 1988, a Lei 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) da Educação Nacional, representou expressivo avanço no que 
diz respeito à inclusão do debate sobre a diversidade. Em consonân-
cia com o conteúdo constitucional, reconheceu no § 4º do Artigo 26 a 
sociedade brasileira como produto de uma matriz multiétnica. Afirma 
também que o Ensino de História do Brasil deve ser realizado tomando 
isto como uma de suas premissas. Este registro tem um valor simbóli-
co extremamente significativo, pois, como parte de um documento ofi-
cial, expressou a síntese de uma demanda que vinha repercutindo há 
aproximadamente duas décadas no ambiente social, político, cultural 
e acadêmico (SILVA; FONSECA, 2010).

Em relação à questão da diversidade étnica, a LDB sofreria ain-
da, duas mudanças, uma em 2003 e outra em 2008, pelas leis 10.639 
e 11.645, respectivamente. Por intermédio da inclusão do Artigo 26-
A, referendou-se a “obrigatoriedade” de os currículos da Educação 
Básica incluírem os aspectos da cultura e da história da África, dos 
africanos, dos negros e indígenas e suas respectivas contribuições 
na construção da história nacional. A respeito destas alterações, dois 
outros fatores desta lei merecem destaque: a difusão e o ensino dos 
temas relativos a estas questões não são atribuição exclusiva da disci-
plina História e devem ser “ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras” (BRASIL, 2008, Artigo 26-A). Além disso, a temá-

17 O Estatuto do Índio (Lei 6001/1973) afirmava: a educação do índio será orientada para 
a integração na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos 
problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidões individuais.
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tica da diversidade étnica não deve ser levada a efeito apenas para 
cumprir uma determinação legal, mas com vistas a promover o efetivo 
conhecimento/ reconhecimento da nossa história e dos sujeitos que 
dela fizeram e fazem parte.

Ao tornar obrigatório o ensino da história e da cultura indígena, 
a lei 11.645/2008 reconhece em seu parágrafo primeiro, a participação 
e as contribuições dos indígenas e sua cultura na história nacional e 
delega às escolas o papel de tornar isso objeto de conhecimento pelas 
diferentes disciplinas do currículo escolar. Entretanto, como enfatizam 
Giovani José da Silva e Marinelma Costa Meireles, entre os avanços 
postos pela legislação e prática escolar ainda há uma distância muito 
grande. De acordo com os autores,

Parece-nos que debater temáticas como a história e a cultu-
ra indígena, por exemplo, na terceira década da promulgação 
da Constituição de 1988, denominada de “cidadã”, ainda é um 
tabu nos bancos escolares. Não por negligência ou desconhe-
cimento “apenas”, mas por um projeto político-intelectual de 
nação e educação. A educação, calcada nos valores e refe-
renciais culturais socialmente construídos das elites – branca, 
masculina, cristã – tem sido eficiente no processo de soterra-
mento e aversão à diferença, principalmente entre aqueles que 
são “classificados” pelas distintas réguas civilizacionais como 
os “diferentes” (SILVA; MEIRELES, 2019, p. 80).

Diante dessas questões somos remetidos aos desafios que se 
colocam. A existência da legislação, as demandas sociais e políticas, 
o repertório acadêmico construído em torno da temática indígena, não 
foram ainda suficientes para fazer com que a história indígena esteja 
efetivamente incorporada aos programas escolares. Mas se já temos 
leis que respaldam a inclusão da temática, temos produção acadêmi-
ca sobre os seus mais variados aspectos, por que esta questão ainda 
não está resolvida do ponto de vista do ensino? Quais seriam os em-
pecilhos ao seu pleno desenvolvimento?
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Acreditamos que a resposta para esta questão extrapola o 
campo educacional e envolve o reconhecimento do forte traço de 
preconceito e desinformação existente em nossa sociedade acerca 
da questão indígena. Entretanto, no que diz respeito à dimensão do 
ensino, cumpre fazer destaque a dois aspectos que entendemos es-
tar no cerne desta discussão: o material didático utilizado nas escolas 
e a falta de formação docente. A legislação nacional, bem como a 
legislação específica do campo educacional pós-1988, inclui de for-
ma inconteste a temática indígena, étnica e intercultural como objeto 
de ensino, contudo não basta haver legislação e literatura sobre um 
tema para que ele ganhe concretude no universo escolar. Outrossim, 
mesmo que a temática indígena esteja presente nos projetos políti-
cos das escolas, resta, ainda, saber sob que recortes e abordagens. 
Isto implica uma discussão que envolve o livro didático e as metodo-
logias / formação docentes.

No que diz respeito à inclusão da temática indígena nos mate-
riais didáticos e nos currículos escolares, não seria arriscado dizer que 
ela sempre esteve presente, mas é preciso ter em vista que não se trata 
apenas de estar incluída, mas “como” está e esteve. Em relação a este 
aspecto Circe Bittencourt indaga: “Se os indígenas têm sido parte da 
tradição do Ensino de História, qual o sentido da obrigatoriedade ofi-
cial? O ato legal de 2008 pretende introduzir tais conteúdos nas aulas 
das escolas brasileiras sob novas perspectivas e abordagens” (BIT-
TENCOURT, 2013, p. 102). Outros trabalhos também apontam para as 
“limitações” do livro didático produzido no pós-1988/2008, que ainda 
apresentam os indígenas como indivíduos passivos, vitimizados e com 
papel secundário nos eventos históricos, pacientes da história (COE-
LHO; ROCHA, 2018). As reflexões apontam para a urgente necessida-
de de um redimensionamento do enfoque dispensado à temática indí-
gena nesse recurso didático de modo a adequá-lo à nova abordagem.
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Quanto à prática docente, cabe destacar que questões ligadas 
à metodologia, bem como às lacunas sobre a temática indígena nos 
currículos das licenciaturas e na formação continuada, constituem-se 
alguns dos fatores que mais interferem negativamente na implemen-
tação da referida legislação. Desconhecimento dos conteúdos, repro-
dução de noções e de metodologias anacrônicas emergem como as 
limitações frequentemente observadas em trabalhos que se dedicam 
a pensar o assunto como Mauro Cezar Coelho e Wilma de Nazaré 
Baía Coelho (2012), Mauro Cezar Coelho e Helenice Aparecida Bastos 
Rocha (2018), Susane Rodrigues de Oliveira (2011) e Eduardo Natalino 
dos Santos (2014). Neste sentido a reestruturação das licenciaturas, e 
a oferta de formação continuada pelos sistemas de ensino, ou mes-
mo pelas unidades escolares, pode contribuir significativamente para 
a apropriação de novos referenciais epistemológicos e metodológicos 
que permitam abordagem mais adequada da temática em sala de aula.

CONCLUSÃO

Como vemos a questão é bastante complexa, pois extrapola a 
dimensão jurídica e epistêmica. A inclusão da temática indígena não 
se resume a uma questão de repertório, ou seja, daquilo que pode-
mos incluir como conteúdo nos programas de ensino. É algo que vai 
muito além, envolve em alguns casos, o rompimento com uma visão 
de sociedade que determina lugares, que classifica sujeitos e conse-
quentemente estabelece aquilo / aquele que importa e aquilo / aquele 
não importa. Este é o desafio, articular todo o conhecimento e expe-
riências acumulados nestes últimos 50 anos acerca da história indí-
gena e torná-los objeto de estudo e debate nas escolas brasileiras, 
rompendo com a visão histórica tradicional. Visão essa que, mais do 
que a reprodução de estereótipos, contribuiu significativamente para 
a marginalização dos indígenas da história e da sociedade brasileira.
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Os enunciados da Constituição Federal de 1988 e as leis sub-
sequentes relativas à questão indígena, com destaque para a lei 
11.645/2008, somados aos exemplos oriundos da crescente estru-
turação do movimento indígena organizado e às contribuições das 
pesquisas travadas no campo da Nova História Indígena, enrique-
ceram significativamente as possibilidades de abordagem desta te-
mática no ambiente escolar. Se, ainda hoje, nas práticas correntes 
do Ensino de História é possível perceber resquícios de uma lógica 
eurocêntrica, temos por outro lado referenciais normativos, sociais 
e acadêmicos, para caminharmos noutra (SILVA; MEIRELES, 2019). 
Desconstruir a ótica universalista da história e da cultura, que des-
prestigia a pluralidade é algo que a Nova História Indígena tem ajuda-
do a problematizar. Urge que as categorias problematizadas por essa 
vertente historiográfica possam ser apropriados pelos profissionais 
do ensino, de modo a promover uma abordagem adequada e um 
debate profícuo sobre a temática.

O desafio está posto. Apesar dos avanços significativos, temos 
ainda diante de nós um cenário que coloca os indígenas como alvo de 
condutas e pensamentos discriminatórios e excludentes que podem 
ser claramente percebidos no contexto social e escolar. Neste capítulo 
procuramos mostrar as raízes históricas desta realidade. Se temos, 
hoje, uma educação que se afirma pública e universal e, portanto, 
baseada em princípios que rompem com os fundamentos daquela 
pensada no século XIX, não é razoável vermos se manifestarem no 
interior das escolas, mentalidades e relações que ainda reproduzam 
vícios racistas. Portanto, urge que as conquistas obtidas pelos povos 
indígenas no campo jurídico, e os avanços percebidos no campo 
historiográfico alcancem também o campo educacional.
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O presente texto é parte de minha pesquisa no Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de História / Mestrado Profissional (PRO-
FHISTÓRIA), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNI-
FESSPA), Campus Xinguara. Em 2003 iniciei esta pesquisa, os sujei-
tos sociais os quais pesquisei ainda estavam travando muitas lutas 
com a empresa Estatal Eletronorte. Muitos de meus colaboradores 
que deixaram aflorar suas vozes em forma de resistência como afirma 
Vilanova “as fontes orais são indispensáveis à situação limite e dei-
xam aflorar vozes que por tanto tempo ficaram esmagadas” (VILANO-
VA, 1996, p. 14), hoje não se encontram entre nós, mas ficou o legado 
de luta e resistência desse povo tão sofrido e que não se calaram 
diante das adversidades. Na relação que Maurice Halbwachs estabe-
lece entre a memória e a História, além das questões que envolvem 
a historicidade, o conceito de “herança” é utilizado especialmente 
quando pensamos em determinado acontecimento, que não viven-
ciamos comum dentro da comunidade na qual estamos inseridos, 
geralmente recorremos aos mais velhos em busca de uma história ou 
nos livros, na tentativa de legitimar toda a herança que reproduzimos 
ou ouvimos durante a vida. O essencial é que o momento em que 
compreendemos vem logo quando a memória ainda está viva. Assim, 
é da própria lembrança, em torno dela, que vemos de alguma forma 
raiar seu significado histórico (HALBWACHS, 2004, p. 82).

Parte das memórias dos remanejados da antiga Jacundá, e dos 
moradores da então Vila Arraias, local destinado para a morada dos 
remanejados jacundaenses, foram de fundamental importância para 
o desenvolvimento dessa pesquisa, a memória aqui apresentada é a 
partir do surgimento de novas lembranças, espaços de recordação e 
de memória na reconfiguração do espaço social na Vila Arraias.

A Vila Arraias surge nas proximidades do Rio Arraia, ainda na 
década de 1970, a partir de ocupação de terras devolutas por fazen-
deiros. Localizava-se acerca de 50 km de distância da sede da antiga 
cidade de Jacundá, no km 88 da PA-150. Nas narrativas de antigos 
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moradores, as primeiras casas foram feitas no bairro Boa Esperança. 
O crescimento da vila acelerou-se a partir de 1977, visto que, neste 
período, o Departamento Estadual de Estrada e Rodagens montou a 
estrutura próximo ao rio Arraias para dar início à construção da PA-150, 
inclusive a primeira rua do referido bairro tem o mesmo nome do de-
partamento (DER). Com isso, a chegada dessa empresa foi um marco 
para o crescimento da vila, haja vista que surgiram diversos comércios 
e serrarias visando atender as necessidades do acampamento. No 
que tange ao aumento de pessoas na vila, esta passa a ser predomi-
nantemente ocupada por migrantes originários de diferentes regiões 
do Brasil, que se organizaram ao longo da estrada.

Antes mesmo da PA 150 ser feita, nós já nos acomodava tudo 
por aqui no arraia, hoje a onde é a Avenida Cristo Rei, costumei 
encontrar tatu, jaboti, isso aqui era só mato. A gente andava nos 
caminhos feitos a facão, era realmente mata, próximo a onde 
hoje tem o posto Shel e a rodoviária tinha um rio, costumei pes-
car por ali, a gente andava de canoa, quando passo por esses 
lugares parece até mentira que ali já foi um rio, acho que era um 
braço do Rio Sabiá, que hoje também não presta pra nada, por 
último agora tem é um lava jato bem em cima dele (JOSÉ, 2021).

Na década de 1980, a vila Arraias recebeu parte dos expropria-
dos da velha Jacundá e também se torna oficialmente o município de 
Jacundá. Onde hoje localiza-se o Bairro Centro e Eletronorte, foram 
construídas algumas casas e, para além das casas, também foram 
trazidos para a Vila Arraias, todos os órgãos públicos. O prefeito Bianor 
Miranda Paixão era o prefeito da quase submersa Jacundá e perma-
neceu até o ano de 1982, quando foi eleito o primeiro prefeito do novo 
município de Jacundá Guilherme Mulato. Assim, a cidade vai ganhan-
do novos contornos, as ruas da vila Arraias aos poucos vão sendo 
abertas e novas ocupações, espontaneamente urbanas, vão aconte-
cendo. No entanto, na memória desses sujeitos sociais, este processo 
migratório não foi muito fácil, pois se mudaram para um espaço já 
habitado, e com uma população completamente diferente em relação 
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à cultura, às práticas do cotidiano, às práticas religiosas e ao modo de 
vida. Além do mais, foram obrigados a viverem num espaço marcado 
por conflitos de terras e longe do Rio Tocantins.

Quando chegamos aqui, além de não termos rumo pra nada, 
às casas que nos prometeram já estava ocupada, as terras 
eram no pior local, seca e com muita piçarra, e o conflito com 
os grileiros era muito, nós não tinha nenhum preparo para essa 
nova vida, algumas coisas achei bom, mais a maioria das coi-
sas não competia a nós que vivia na beira do rio, tudo aqui 
tinha que comprar, nos vimos presos como pássaro na gaiola, 
e muitos nem “gaiola” tinha, porque o dinheiro que deram pra 
comprar as casa, pra quem não ganharam, ficaram sem poder 
comprar, porque tudo ficou caro, hoje eu penso nós fomos 
muito besta, deveríamos ter invadido as casas que diziam ser 
pra nós, a gente tinha que se impor. Mais não, nós era muito 
ordeiros (MARLENE, 2001).

Vale ressaltar que a época da formação do lago da Hidrelétrica 
de Tucuruí, a Eletronorte acordou que faria casas para os moradores 
atingidos nas áreas urbanas e lotes rurais com kit para construção das 
casas e poço aberto para quem tivesse direito. Porém as casas urba-
nas foram feitas em três etapas em 1978 no conjunto Incobal, estas 
deliberadamente foram entregues a prefeitura, as mesmas eram de 
madeira, piso de assoalho, forrada, três quartos, um banheiro interno, 
cozinha e sala num total de seis cômodos e com um poço comunitário, 
todas padronizadas, porém apenas funcionários públicos municipais, 
estaduais e federal ficaram com as casas, e as demais que sobraram 
foram destinadas a locação de órgãos públicos (federais, estaduais e 
municipais), dessa maneira os menos favorecidos e sem apoio da Ele-
tronorte e prefeitura, organizaram- se em casa de aluguel, ou armaram 
barracos no meio da rua ou foram alojados provisoriamente em esco-
las, e casas de amigos. O que nos leva a perceber que a Eletronorte, 
não tinha interesse real de respeitar o bem-estar social dos expropria-
dos. Podemos também através dos argumentos de Hebette, identificar 
a falta de consideração para com os sujeitos ora pesquisados,
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as prefeituras não tinham maior interesse no bem-estar de sua 
população do que a Eletronorte. As indenizações pagas por 
essa companhia foram em boa parte lapidadas e, em que pe-
sem as bonitas plantas elaboradas em gabinetes, os núcleos 
construídos assemelham- se mais a favela do que a modernos 
e racionais núcleos urbanos (HÉBETTE, 2004, p. 93).

Por volta do ano de 1985, foi feito o conjunto quadra o mesmo ti-
nha aproximadamente 80 casas, mas não foram suficientes para todos 
e acabou sendo entregue em duas etapas, cujas casas da primeira 
etapa era mais próxima ao centro da cidade, com rede de esgoto, de 
madeira, piso grosso, sem forro, três quartos cozinha, sala, banheiro 
num total de seis cômodos, porém bem menores do que as do con-
junto Incobal.18 Apesar de tudo muitos aguardavam ansiosos, pois pa-
gavam aluguel ou mesmo estavam morando em barracos provisórios, 
neste período alguns já haviam comprado a casa, com a “indenização” 
e com a venda de outros objetos pessoais. Segundo as narrativas, as 
indenizações eram tão irrisórias que mal dava para pagar o transporte 
para a vila arraia, devido essa situação muitos dividiam o barco e o pau 
de arara para transportar o que lhes tinham sobrado. E, mesmo assim, 
corriam o risco de chegar na Arraia e não ter onde ficar.

Durante a construção da segunda etapa, os remanejados tive-
ram que esperar ainda mais do que havia sido previsto, pois o local 
que foi escolhido já havia moradores do bairro que não aceitavam sair 
de seus sítios para construção das casas pela Eletronorte houve um 
embate muito forte, visto que a empresa não fez levantamento sobre 
o espaço, e novamente de forma autoritária buscou expulsar quem 
estava “atrapalhando” o progresso. Vale ressaltar que esse conflito 
ocorrido entre os arraienses e a Eletronorte em nenhum momento foi 
diretamente para com os remanejados jacundaenses. Segundo as nar-
rativas e Edileuza Santos,

18 A Incobal foi à empresa contratada pela Eletronorte para fazer as casas da primeira etapa 
destinadas aos remanejados jacundaense, por conta do nome da empresa, as pessoas 
começaram a chamar as casas montadas por essa empresa de conjunto Incobal.
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Não houve resistência dos moradores de Arraias no que se 
refere à transferência dos jacundaenses para a vila Arraias, “o 
povo de Arraias recebeu os moradores [de Jacundá] com bra-
ços abertos com vontade de entrosamento”. Contudo houve 
conflitos um deles ocorreu devido o espaço onde a Eletronorte 
escolheu para construir as casas pré-fabricadas, destinadas 
aos remanejados já estava ocupada pelos migrantes- possei-
ros onde havia construído o Bairro São Francisco. Ocorreu que 
a Eletronorte auxiliado pela GETAT exigiu que o espaço fosse 
desocupado, os posseiros deveriam sair da área e iriam e iriam 
receber casa em outro local. Os posseiros não aceitaram a pro-
posta da empresa resistiram, pois sairiam perdendo se aceitas-
sem trocar seus lotes com benfeitorias por lotes em uma outra 
área só que vazios, sendo que estavam em pleno gozo de seus 
direitos, uma vez que ocupou a área com boa fé muito tempo 
antes da chegada dos jacundaense (SANTOS, 2007, p. 108).

Como se pode depreender da citação acima, a chegada dos 
remanejados também acabou mexendo com a organização social dos 
arraienses, obrigando-os também a resistir às imposições da Eletro-
norte. Após grandes embates por parte dos donos desses espaços 
contestados junto a Eletronorte, finalmente entraram num acordo a 
última etapa foi entregue, no entanto as casas entregues aos remane-
jados, eram ainda menores e num lugar alagadiço e muito distante de 
tudo, provocando sentimentos de abandono, isolamento e total senti-
mento de desterritorialização.

As mudanças ocorridas na vida dos expropriados jacundaen-
ses transformaram completamente as suas relações sociais e cultu-
rais, haja vista que com a saída compulsória do seu lugar de moradia, 
perderam a vida ribeirinha e suas relações com os seus pares, já que 
muitos não conseguiram adaptar-se à nova condição de vida, tão dis-
tante do que estavam acostumados, e, como forma de resistência, 
foram buscar moradia em cidades mais parecidas com a antiga Ja-
cundá. Marabá, Itupiranga e Tucuruí foram algumas das cidades esco-
lhidas para tentar a nova vida, uma vez que, todas estão localizadas 
às margens do rio Tocantins. Não apenas os lugares buscados pelos 
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remanejados sugere o distanciamento dos grupos estabelecidos, mas 
os nomes “expropriado”, “invasor”, “intruso” e “remanejados” podem 
ser entendidos como termos que estigmatizam por não deixar o grupo 
outsider à altura do grupo superior (ELINAS; SCOTSON, 2000, p. 27).

Apesar da dispersão, a memória dos remanejados revela várias 
formas de resistência social e cultural mantidas pelos remanejados. 
Entre os anos de 1982 até meados dos anos de 1990, eram presen-
tes os encontros memoráveis durante o festejo da Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, na Nova Jacundá. Para eles, era um momento de 
fazer a Jacundá emergir das profundezas do lago de Tucuruí através 
de suas memórias e reprodução das suas práticas nesse novo es-
paço de convivência. A afirmação de sua origem, da identidade e da 
espacialidade perdida surge simbolizada na padroeira. Embora Ja-
cundá estivesse sendo transferida para a vila Arraias, de acordo com 
as memórias a proibição da padroeira ser transferida para a nova sede 
do município, provocou na população da antiga jacundá indignação 
e movimentos de resistências quando souberam através dos padres 
Jean Carlo e Franco, que na Vila Arraias não haveria espaço para outro 
padroeira, chegaram a pedir para o então governador do Estado, Ala-
cid Nunes, para intervir junto aos padres do Arraias para aceitar a N. 
S. do Perpétuo Socorro, o governador aceitou vir conversar com então 
futuros remanejados, mas nada adiantou, pois o governador falou o 
que quis, mas não ouviu as exigências da população.

Quando o padre Jean Carlo veio aqui pro Arraias e conversou 
com o padre Paulo, ele ficou sabendo que a nossa santa não 
seria a padroeira na nova sede do município, ai quando ele re-
tornou a Jacundá viu o nossa entusiasmo da nossa santa como 
padroeira, ele teve que revelar que aqui no Arraias não teria mais 
lugar pra Ela, ai ele falou que precisávamos conversar com o 
padre Paulo, pois ele dissera que no Arraias já tinha padroei-
ro, ficamos desesperados, como aceitar uma coisa dessas? Se 
nós íamos transferir a nossa cidade e a padroeira não podia? O 
padre Franco falou que tínhamos que lutar e não aceitar em hi-
pótese alguma perder a nossa padroeira, já o padre Jean Carlo 



187
S U M Á R I O

era mais moderado, dizia olha vão com jeito “santo não briga”, 
ai eu mobilizei um grupo e viemos aqui pro Arraias conversar 
com o padre, mas ele nos tratou mal, e disse que quem cuida de 
Igreja é padre, e nós tínhamos que cuidar da nossa vida, quan-
do voltamos fizemos uma reunião e pedimos pra o prefeito que 
precisaríamos conversar com o governador, ele veio, mais saiu 
voando, a primeira coisa que ele fez foi mandar todos abaixar os 
cartazes e faixas, é, nós tínhamos feito cartazes pedindo provi-
dências, abaixamos.  Só ele, e um representante da Eletronorte 
falou, naquele tempo era o tempo da ditadura, só eles tinham 
voz e vez (MARIA, 2021).

Segundo as narrativas quando a padroeira dos remanejados 
chegou a vila Arraias, foram tomados pela recusa do então padre Hum-
berto, ele os alertou que no Arraias já havia um padroeiro, e que não 
caberia mais uma, diante disso e sem saber onde colocariam a ima-
gem de sua padroeira, ficaram rondando num carro com a imagem, 
até que depois de algumas negociações ocuparam (invadiram) uma 
das casas do conjunto Incobal, e passaram a realizar as liturgias por 
conta própria nesse ambiente. Embora Jacundá tivesse um padre, este 
recusou-se a realizar as liturgias:

Quando trouxemos a nossa padroeira... A nossa senhora do 
perpétuo socorro, nesse dia foi um dia lindo, o povo da velha 
Jacundá foi esperar a imagem na avenida cristo reis, soltamos 
fogos, rezando e cantando. Mas ela chegou como nós, tendo 
que lutar por um lugar ao sol, o padre não aceitou, porque di-
zia que aqui em jacundá já tinha padroeiro, só restou para nós 
colocar a imagem numa casa da Incobal, mas mesmo sem ter 
quem nos orientasse, formamos uma comissão e organizamos 
o primeiro festejo da nossa senhora do perpétuo socorro, os 
arraienses acharam estranho do jeito que a gente fazia a nosso 
festejo. Era doze dias assim como fazíamos na antiga Jacundá, 
era na verdade noite e dia sem parar, trouxemos a aparelhagem 
flamengo e fizemos barraquinhas ao redor do que seria a nossa 
futura igreja, fizemos primeiramente o barracão da Santa, era o 
local onde a gente fazia as festas, fazíamos leilão, muita cerveja 
e dança, na parte da manhã ou às sete horas da noite, tinha as 
rezas depois era a festa até o dia raiar (MARIA, 2021).
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As festas da padroeira continuaram a ocorrer no mesmo dia 
e mês assim como ocorria na velha Jacundá, na Vila Arraias o fes-
tejo não era mais para comemorar a saída dos castanheiros para a 
sua jornada de trabalho, mas passou a representar o momento do 
reencontro dos remanejados. Assim como na antiga Jacundá, vinha 
gente de todos os lugares pra reencontrar os conterrâneos e tam-
bém pagar suas promessas, a festa no famoso barracão da santa, é 
ainda muito presente na memória tanto dos remanejados quanto dos 
arraienses, o espaço onde aconteciam as festas era popularmente 
chamado de “poeirão”, devido ao espaço, ter sido feito inicialmente 
de madeira e no chão batido, então quando os romeiros festeiros 
começavam a dançar a poeira levantava, a ponto de muitas vezes 
ter que parar para molhar o chão. As músicas segundo as narrativas 
eram as mesmas que costumavam tocar na antiga Jacundá, geral-
mente tocava muito carimbó, siriá e brega, entre outros.19

As memórias sobre o festejo da Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro ainda são muito presentes para aqueles sujeitos que viveram 
entre os anos de 1980 e 1990 aqui na nova Jacundá. Os expropriados 
jacundaenses, independente dos grupos sociais, precisou reconsti-
tuir-se, mesmo que deslocada ou invisibilizada, integrada de forma 
ditatorial, resistem através de suas memórias a história de sua cida-
de. As marcas da expropriação do espaço passaram a fazer parte 
da identidade das pessoas que foram remanejadas para vila Arraias, 

19 CARIMBÓ: é uma dança cultural da região Norte, que teve origem no estado do Pará du-
rante o século XVII, a partir das danças e costumes indígenas. O nome é em homenagem 
ao instrumento musical indígena curimbó, tambor artesanal utilizado em apresentações 
artísticas e religiosas. A dança do carimbo é feita em pares, que formam uma roda. O rapaz 
convida a moça para a dança batendo palmas na frente dela. Com as saias às mulheres 
executam movimentos tentando cobrir a cabeça dos seus pares. SIRIÁ: Possui elementos 
semelhantes à dança do carimbo, porém com maiores e mais variadas evoluções, começa 
com andamento lento, que obedecem às indicações dos versos cantados sendo que, no 
refrão, os pares fazem volteios com o corpo curvado para os dois lados. BREGA: É um 
ritmo brasileiro, de origem paraense, com a influência de ritmos regionais do Pará como o 
carimbó, guitarrada, siriá e marujada. Suas raízes são da década de 1980, mas o sucesso 
começou na década de 1990, principalmente entre cantores – Tonny Brasil, Kim Marques, 
Adilson Ribeiro, Alberto Moreno, Wanderley Andrade, Roberto Vilar entre outros.
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formando uma divisão e, ao mesmo tempo, a criação de identidades 
específicas entre o grupo de remanejados, considerado “invasor”, e o 
grupo dos arraienses, os moradores mais antigos que se consideram 
“invadidos”, partindo do critério da antiguidade no lugar.  Essa tensão 
pode ser visualizada nos festejos dos santos de ambos os grupos 
que foram mantidas separadamente: o padroeiro oficial S. João Ba-
tista é patrono dos moradores antigos e a padroeira dos remanejados 
é N. S. do Perpétuo Socorro.

Contudo, a santa também pode ser entendida como outsider, 
ela, assim como seus fiéis, perdeu o lugar e o status que possuía de 
“santa padroeira oficial”. Assim, as lembranças, em alguns momentos, 
manifestam o sentimento de perda e revolta. Esses sentimentos vela-
dos vêm à tona quando se lembram da maneira como foi imposta a 
transferência dos moradores para a vila Arraias. Isso pode ser notado, 
igualmente, quando falam da perda da padroeira do município, haja vis-
ta que a vila Arraias já tinha S. João Batista (santo estabelecido) como 
padroeiro e a padroeira da antiga Jacundá não poderia ocupar esse 
lugar. A religião exemplifica essas disputas identitárias dos dois grupos.

Na Vila Arraias, a igreja católica sempre foi muito presente com 
relação a organização  social, política e econômica para com os primei-
ros moradores que se encontravam em situação de vulnerabilidade, no 
final da década de 1970, a Vila Arraias vivia um período de muita lutas e 
a igreja representada pelo padre Paulo e a Irmã Dorothy Stang, eram os 
porta-vozes da população junto ao poder público, lutavam pelos direi-
tos dos menos favorecidos, neste caso os arraienses posseiros,  vista 
que essa população de migrantes assim como os jacundaenses  re-
manejados estavam desassistidos  pelo Estado. Em busca de direitos 
e melhor condição de vida, a igreja serviu como advogada desse povo.

É latente na memória dos arraienses, as dificuldades enfren-
tadas logo no começo da vila, a falta de estrada, a falta de escola, 
hospital, até mesmo de alimentos, o isolamento provocado pela falta 
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de estradas era um agravante para se viver nesse espaço, a malária 
era causa de muitas pessoas acabarem desistindo de fixar residência. 
Está na memória a farmácia do seu Gonzaga, o proprietário era uma 
espécie de “médico’’, na sua farmácia tinha de tudo, na ausência de 
assistência médica, as parturientes geralmente eram atendidas por 
parteiras, e as demais doenças eram servido pela cultura popular, de 
benzedeiras, e benzedores, chás medicinais e muita fé , diante das 
adversidades a população em sua maioria posseiro ainda tinha que 
enfrentar os grileiros que os faziam abandonar a terra por conta das 
ameaças, a violência dominava essa região, mais essa é uma outra 
história. Na Vila Arraias tinha muita diversão, o festejo do São João 
Batista era um desses momento de muita confraternização começa-
va com a celebrações que ocorriam durante nove noites, entretanto 
diferente do festejo de N. S. do Perpétuo Socorro, não acontecia festa 
dançante. Geralmente a celebração tinha um tema diferente a cada 
ano, sobre João Batista. Ressalto que a escolha de São João Batista 
como padroeiro do Arraias, foi pensado pela simbologia que represen-
ta o santo na igreja, pois ele no contexto da Vila Arraias representava 
um santo que não abaixa a cabeça, ou seja, um  grande profeta que 
não teve medo do Herodes, e que direta ou indiretamente era muito im-
portante para o fortalecimento daqueles homens migrantes posseiros 
que viviam dias difíceis e precisavam confiar que poderiam vencer as 
diversidade sempre, sendo forte e nunca desistir da luta.

As celebrações ocorriam sempre às sete horas da noite, a 
festa em si que as famílias se reuniam, aconteciam apenas 
três dias isso dependia também do dia que caía o dia de São 
João, geralmente quando caia na sexta, então a quermesse 
acontecia sexta sábado e domingo, ai se fazia bingo, geral-
mente os prêmios eram doados pela comunidade, tinha a bar-
raca de pescaria, comidas típicas, vendia cerveja também, 
mas sem dança, era só brincadeiras, pau –de -sebo, correio 
elegante, e as quadrilhas que não podiam faltar, sempre era 
muito bonitas (TEREZA, 2021).
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Segundo a memória dos antigos, o festejo que anteriormente 
acontecia conforme a citação acima, nos anos de 1996 ganhou novos 
contornos acrescentaram show e forró, coisas que anteriormente não 
podiam nem ser mencionada, entretanto, grande parte recorda de um 
show memorável com cantores da terra e do renomado compositor e 
intérprete de Música Popular Brasileira (MPB) Zé Geraldo, que cantor 
no pátio da igreja, cantou e encantou os fiéis no dia de São João Ba-
tista padroeiro da cidade.  

Eu lembro do festejo que veio o Zé Geraldo, ele chegou ainda 
no meio da semana, ai o padre Adelmo apresentou ele lá na 
igreja, no final de semana ele fez o show no pátio da matriz, 
cantou quase todos os repertórios dele. Na missa ele cantou 
aquela música Cidadão, Meiga Senhorita, Operário. Foi muito 
lindo, nessa época foi muito bom, ah, depois num outro festejo 
também tivemos o mestre Viera, que toca guitarrada tudo isso 
acontecia no festejo de São João Batista (SEBASTIÃO, 2021).

A Nova Jacundá ou Arraias, na memória de seus moradores, 
era vista como muito “perigosa”, porém muito animada. Os festejos 
de São João Batista, festejos da N. S. do Perpétuo Socorro, o Charles 
Club, Cine Marrocos e Cine Guajará, o clube do Piriá, dentre outros, 
ainda hoje é lembrado por muitos como um espaço de memória. So-
bre esses espaços é possível compreender que dia após dia, nesses 
lugares aconteciam práticas sociais, e que estes têm forte ligação 
que marcou e ainda marca a história desse povo, considerando que 
todos os lugares de uma cidade estão cheios de memória, refletindo 
também um sentimento de pertencimento.

Jacundá e, mais especificamente, a vila Arraias são espaços 
marcados pela civilização da estrada que se impôs na Amazônia na 
perspectiva do desenvolvimentismo e da integração do espaço nacio-
nal iniciado na segunda metade do século XX.

Em busca de vida melhor viemos para o Pará, aqui pro Arraias 
viemos em 1975, aqui quem morava era gente que queria real-
mente ter alguma coisa, aqui tudo era difícil, não tinha nada, o 
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que tinha mesmo era malária, e pessoas brigando por terra. [...] 
acontecia de tudo, a gente sempre dizia que em jacundá de 
manhã jacundá, de tarde já com frio e de noite já com Deus, 
a malária matava igual hoje a Covid19 ta matando. Teve uma 
melhora, eu digo assim ficou menos pior quando começaram 
a fazer a PA-150, por que começou a ter algumas coisas, tipo 
umas vendinhas, farmácia, começaram a fazer as casas da in-
cobal, pra o pessoal da jacundá antiga, tinha algumas serrarias 
pica-pau (JOSÉ, 2021).

Quando o pessoal da velha Jacundá chegou à gente estranhou 
muito, os jeitos que faziam festas da padroeira, depois que aca-
baram com as desavenças do padroeiro achei bom, eu até acho 
que aqui melhorou muito com a chegada deles, porque teve 
um desenvolvimento melhor, mas aqui era um lugar de gente 
de todos os lugares, que vinha se aventurar, vinha em busca de 
melhoria de vida (TEREZA, 2021).

As diferenças culturais entre remanejados e arraienses sempre 
foram marcantes, os arraienses não aceitavam a maneira como os 
remanejados expressavam a sua fé nos festejos, porque dançavam, 
bebiam no mesmo espaço que rezavam, eram vistos como os não 
“praticantes da fé e dos dogmas da igreja”, já os jacundaenses os viam 
como “subversivos”, já que no momento que deveriam estar rezando e 
falando de Deus, estavam discutindo política, organizando movimen-
tos sociais, entre outros.

Apesar de ainda hoje o tema da transferência de jacundá para 
a Vila Arraias, ser algo muito sensível para os remanejados, perce-
be-se que de alguma forma há, lembranças boas, sobre esse novo 
espaço, os mesmos afirmam que para sobreviver tiveram que aceitar 
esse novo espaço, mas que ainda hoje sentem saudades de sua ci-
dade natal. Entender as experiências vivenciadas por esses sujeitos é 
imprescindível para entendermos que todos os lugares de uma cidade 
estão sobrecarregados de memória.  A Vila Arraias como já dita ante-
riormente iniciou próxima ao rio Arraias, a memória sobre o rio é muito 
presente, as primeiras lembranças da chegada à Vila era sempre a pa-
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rada para descansar as margens dele, lembram-se da margem do rio 
coberta de mata densa, a água gelada e limpa, é sempre muito recor-
rente, as lembranças sobre a travessia de capivara de uma margem 
a outra, não era um rio muito largo no espaço que concentra no meio 
da cidade, mas ali se pescava, surubim, pescada, beré, curimatá, piau 
entre outros peixes, e era ótimo para tomar banho, pela memória, dos 
antigos para atravessar o rio, era necessário passar sobre uma ponte 
improvisada com algumas toras que ligava uma margem a outra do 
rio. O rio foi ganhando outras funções principalmente com o aumento 
da população que se dá com o início da construção da PA-150, com 
a chegada de muitas firmas, muitas mulheres viram a possibilidade 
de ganhar um dinheiro extra, começaram a surgir as lavadeiras profis-
sionais, cada uma tinha a sua tábua, essa tábua demarcava o espa-
ço, mas além das lavadeiras profissionais grande parte das mulheres 
lavavam roupas e outros utensílios domésticos no rio. A diversão era 
garantida nos finais de semana, os moradores se reuniam geralmente 
no final de semana e costumavam fazer piqueniques nas margens 
do rio, muitos jovens também desciam as correntezas até chegar à 
prainha, que era a continuidade do rio arraias, na altura de dois a três 
quilômetros aproximadamente, encontrava- se um barranco de areia 
que passaram a chamá-la de praia.

O rio arraias, a prainha, a prainha lá no rio Arraias, lá era mag-
nífico, parecia realmente uma praia, era o ponto de encontro 
de todos os amigos, eu ia com meu esposo, a gente reunia 
um grupo de amigos, e a muitas vezes nós chegávamos lá de 
uma forma diferente, porque a gente descia nadando desde lá 
do porão, que fica atrás da subestação, e a gente reunia um 
grupo de amigos, ai descia nadando, meu esposo e os homens 
eles iam pescando, eles tinham tarrafas, e ele pescavam tam-
bém alguns caris nas locas nas laterais do rio, e nós mulheres 
íamos descendo nadando, segurando alguns paus que tivesse 
no meio do rio saíamos de manhã cedo e chegávamos meio 
dia nessa aventura toda, lá tinha tipo umas passarelas que liga-
va um ilha a outra, ai tinha os quiosques e muita gente tomando 
banho naquela agua limpa e muito gelada, porque o rio arraia 
sempre foi muito gelada (LEDA, 2021).
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Os encontros às margens do rio se davam de várias manei-
ras, para banhar, pescar, lavar roupa, conversar. Portanto percebe-
-se que as experiências compartilhadas no rio, fortaleciam a relação 
social dessas pessoas.

A nova Jacundá apesar de sua população viver momentos 
sempre muito tenso, quer seja pela disputa de terras, entre grileiros, 
posseiros e fazendeiros ou pela Eletronorte, a população de acordo 
com a memória sempre tiveram momentos de diversão, e até parece 
curioso que hoje com toda as tecnologias, a cidade não dispor de uma 
cinema, visto que no ano de 1979 a cidade já dispunha de um cinema 
o famoso “cine Marrocos”, o cine Marrocos ficava situado na Avenida 
Cristo Rei que é a avenida principal da cidade, dividida pela PA150, 
o cinema funcionava de terça a domingo, com três sessões durante 
a semana, com a capacidade para entre 30 a cinquenta pessoas, na 
frente algumas pessoas disputavam o espaço vendendo laranja, pi-
poca, algodão doce, geladinho e balinha.  Aos sábados e domingos, 
dependendo da quantidade do público, poderia fazer até seis seções, 
aos domingos iniciava às 14h com filmes livres para todas as idades, 
mas sempre o último filme por volta das 23h era somente para adultos. 
Nesse cinema assistiam filmes de comédia, principalmente dos trapa-
lhões, de faroeste, Bruce Lee, e terror, nas quartas-feiras o proprietário 
fazia a promoção de entrada livre para as mulheres somente a primeira 
seção. As memórias são tão fortes sobre esse espaço, alguns dos 
entrevistados dizem que pelo menos uma vez tinha que ir assistir um 
filme. Já por volta de 1985, outro cinema chegou à cidade, era o cine 
Guajará, esse último funcionava atrás do supermercado Apache, era 
maior, funcionava de segunda a domingo, nas segundas era livre para 
mulheres e crianças de até 10 anos. 

Quando nós chegamos aqui, me surpreendi com o cinema, uma 
cidade sem energia mais tinha um cinema, isso foi maravilho, eu 
era frequentador de todos os domingos, a minha família tinha 
vindo de Campos no Rio de janeiro, já conhecia cinema, eu nem 
acreditei quando eu cheguei aqui, o primeiro filme foi a Igrejinha 
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da Serra, até os atores vieram pra vender um monte coisa que 
era refente ao filme, até monóculos eles venderam com fotos do 
filme, jacundá tinha muito local bom, apesar das dificuldades, 
aqui faltava tudo, menos diversão (RIMAIR, 2021).

Conforme Antonieta, viúva do proprietário do cine Marrocos: 

Quando eu cheguei aqui no Arraias, eu era da Bahia, conhecer o 
Pedro aqui, ele já trabalhava com cinema, o primeiro cinema era 
o Cine Pinheiro, era do meu ex- cunhado, ficava ali onde hoje é 
a lanchonete da D. Creusa, aí ele resolveu fechar, o Pedro viu a 
oportunidade e resolveu abrir o nosso, o nome cine Marrocos, 
era porque ele trabalhou no cinema do seu Bichara lá de Ma-
rabá, que era cine Marrocos, aí, ele resolveu colocar o mesmo 
nome. Era muito difícil trazer os filmes pra cá, às vezes ele leva-
va três dias na estrada de Marabá pra cá, porque a estrada era 
ruim, os carros ficavam atolados ai vinha caminhando trazendo 
nas costas os rolos de filme. Quando ele chegava em Jacundá 
vixe! Quando anunciava nos carros de som, era uma fila enorme 
de gente pra assistir (ANTONIETA, 2021).

A ausência de energia na vila também foi muito marcante, as 
memórias desse tempo do antes e o depois da energia elétrica repre-
senta uma ruptura naqueles que guardam na memória as brincadeiras 
coletivas que ocorriam todas as noites no meio das ruas, as calmarias 
das ruas por não ter carros e motos na vila, permitiam que as crianças 
explorassem as ruas de seu bairro com as brincadeiras “pega latinha”, 
“bombaquin”, “cirandas”, “queimadas”, “marré decir”, “pula corda”, 
“elástico”, “cai no poço” entre outros. 

as brincadeiras era muito coletivas, ai brincávamos muito de 
cai no poço, de bombaquin, era uma brincadeira que a gente 
fazia muito, era escolhido duas pessoas para a liderança que 
formava uma espécie de cobertura com as braços, enquanto 
os demais faziam uma fila indiana, e começavam a passar por 
baixo da cobertura dos líderes, ai um por um ia sendo parado 
ai no ouvido falavam uma duas palavras chaves, que podia ser 
qualquer coisa, cor, animal, frutas..., cantando a música bom-
baquim, bombaquim, deixa nós passar, carregados de filhinho 
pra Jesus criar. Três, três passarás e o derradeiro há de ficar, 
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conforme a gente fosse falando a palavra-chave, íamos ficando 
atrás da pessoa que estava representando a nossa escolha, e 
depois a gente fazia uma corrente para ver quem conseguia 
ficar em pé, aí geralmente acabávamos todos caindo e rindo 
muito (LEDA, 2021).

Oportuno se faz ressaltar que em nova Jacundá apesar das 
dificuldades de viverem numa cidade de fronteira, sem as necessida-
des básicas atendidas, é unânime ter recordações de um espaço de 
lazer o Charles Club, localizava na Rua Jatobal, no centro da cidade, 
era um salão feito de madeira, com o passar do tempo foi construída 
de tijolos, acontecia às festas dançantes a partir das sextas feiras, e 
prosseguia no sábado e domingo. Apesar de existirem outros espa-
ços de festas na cidade, o Charles Club caiu nas graças de todos, 
funcionou de 1982 até 1998, as pessoas quando falam desse espaço 
lembram com muita emoção, alguns falam sobre o primeiro amor, as 
festas de carnaval, as decepções amorosas:

O Charles Club, lá acontecia as melhores festas, sexta – feira 
abria, era muito bom, a gente saia da escola e ia direto pra 
lá, as músicas tocava de tudo, logo no início tocava discoteca, 
rock brasileiro e internacional, e depois tocava música lenta, ro-
mântica pra gente dançar agarradinho com aquela pessoa que 
muitas vezes a gente estava afim (SIRLEY, 2021).

No Charles club encontrei o amor da minha vida, a gente ia aos 
domingos, porque naquele tempo funcionava a matinê para os 
de menor, começava às três horas da tarde, e só acabava no 
caso para os de menor às sete horas da noite, dançávamos 
tanto que saiamos encharcados de suor daquele lugar, tenho 
até hoje saudades (LEDA, 2021).

Eu lembro das festas de carnaval, a gente se fantasiava e pu-
lava as quatro noites, cada dia a gente inventava uma fantasia, 
namorei muito ali, mas também chorei, porque às vezes a gente 
pegava de surpresa o gatinho da gente dançando agarradinho 
com alguma garota, aí já sabia que o beijo rolava (risos) (MAG-
NÓLIA, 2021).
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Alguns entrevistados dizem a “cidade cresceu’’ e aos poucos 
tudo foi modificando, acreditam que com a construção da PA 150, 
acabou atraindo cada vez mais famílias em  busca de terra para 
trabalhar, mas que apesar do crescimento populacional , a cidade 
era carente de saúde, de energia, e educação, a memória dessas 
pessoas lembram fortemente de um episódio marcante que de cer-
ta mexeu com toda a sociedade jacundaense, segundo a memória 
a escola municipal Raimundo Ribeiro de Sousa, a única que havia 
naquele período para atender a demanda estudantil da vila, foi alvo 
de atitudes extremas dos estudante, no calor de suas reivindicações, 
atearam fogo na escola, jogaram carteiras escolares no poço, rasga-
ram livros, esse acontecimento marcou os movimentos estudantis na 
vila. A atitude extrema desses estudantes provocou uma dispersão 
das salas de aula para diversos espaços na cidade, mas levantaram 
a pauta reivindicatória junto a Eletronorte que até o ano de 1983, não 
havia construído as Escolas Teotônio Apinagés e Coronel João Pi-
nheiro, ambas deveriam ter sido construídas ainda no início de 1980, 
com a transferência de Jacundá para a Vila Arraias.

Aqui em Jacundá era somente uma escola que funcionava. 
Quer dizer um prédio, por que na prática, num mesmo prédio 
funcionava três escolas, a única que tinha o Prédio próprio era 
a Escola Municipal Deputado Raimundo Ribeiro de Souza, as 
outras duas era as que tinham na Velha Jacundá, funcionavam 
dentro desse prédio, distribuídos em horários diferentes, inclu-
sive funcionava um horário intermediário, era assim: das sete 
as onze, das onze e quinze as três e quinze às seis e meia, e 
das dezenove as vinte duas e trinta, a energia era de motor 
(MAGNÓLIA, 2021).

No momento que iniciou o fogo na escola Raimundo Ribeiro, 
ficamos todos desesperados, foi uma noite de medo por-
que não sabíamos o que iria ocorrer, depois desse incêndio 
fomos transferidos para uma outra escola que a Eletronorte 
foi muito rápido pra montar, era daquele material pré - fabri-
cada, era de madeira igual às casas que eles tinham feito 
pra o pessoal de jacundá velha, ai essa escola passou a ser 
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o Teotônio Apinagés, e recebeu também a escola Coronel 
João Pinheiro (SIRLEY, 2021).

Seja como for, a época no qual as escolas tiveram que fun-
cionar no mesmo prédio contribuiu significativamente para desenvol-
verem momentos muitos importantes para a cultura jacundaenses, 
considerando que as referidas escolas faziam grandes eventos e vale 
ressaltar, que mesmo as duas funcionando no mesmo prédio faziam 
eventos separados e competitivos, a festa do dia das mães, festa 
junina, torneio de futebol interescolar, desfiles cívicos, tudo ocorriam 
numa “competição”, que segundo meus colaboradores, vieram des-
de a antiga Jacundá, que ocorriam desde um jogo futebol aos festejos 
da santa, apesar de não ter sido um agravante social, era frequente. 
Na Nova Jacundá (Arraias) vez ou outra se percebia nos eventos essa 
competitividade, porém essas emulações desapareciam quando o 
embate era contra a Eletronorte.

As lembranças de Jacundá apresentada aqui, nos levam a re-
flexão sobre como uma população do interior da Floresta Amazônica, 
com todas as adversidades, criam mecanismos para se reinventar, so-
frem, mas conseguem tirar do sofrimento aprendizado, o encontro com 
o novo tanto dos remanejados quanto dos migrantes advindo de todas 
as regiões construíram a Jacundá, a Boa Vista, Arraias ou somente Ja-
cundá, não mais a Jacundá da “Beira” do Rio, mas a Jacundá que sur-
giu desde o princípio transformando homens e mulheres em valentes, 
que enfrentaram a malária, a violência no campo, a falta de moradia, 
escolas e a total falta de políticas públicas, mas se uniram em prol de 
uma vida melhor, hoje a memória dessa Jacundá não é somente dos 
arraienses, mas também dos remanejados, que ressalto que apesar 
de ainda sentirem muita falta de sua cidade, e ainda dizerem que não 
se acostumam com o nova cidade, e ainda se emocionam quando 
falam sobre a sua cidade, que encontra submersa, construíram laços 
de amizade e respeito pela Nova Jacundá, às memórias da antiga ci-
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dade se confundem com a memória da atual, isso se deu fundamen-
talmente pelo sentimento e compartilhamento dos lugares de memória 
que foram criados a partir de suas experiências e vivências sociais 
na nova cidade. Mas a saudade e o sentimento de perda, sofrimento, 
abandono é ainda muito forte, na fala de meus colaboradores, a au-
sência de ter o lugar de nascimento, para voltar quando quisesse ou 
mostrar para os seus descendentes, deixaram marcas profundas que 
não conseguiram superar, e sempre que podem se reúnam para ver a 
caixa d’agua, que após anos continua majestosa, demarcando a cida-
de tão amada pelos seus antigos moradores. Hoje existe o museu da 
memória de Jacundá, mas como diz Leoézio, o “Guardião do Museu” 
(LEOÉZIO, 2021), até quando? Já que sozinho enfrenta as adversida-
des para mantê-lo, pois nem prédio o museu tem, e funciona no espa-
ço que outrora foi a casa que funcionou como Igreja da padroeira da 
antiga Jacundá. Atualmente segundo Leoézio, vive sendo ameaçado 
ora outra de sair do prédio. Aos poucos se agarrando ao montante de 
objetos que ainda restam como patrimônio cultural e material desse 
povo, o guardião do museu busca manter a memória dessas pessoas, 
que perderam muito em suas vidas e ainda continuam resistindo para 
serem respeitados e visto por essa nova cidade que se construiu. Mas 
esta será uma nova pesquisa.
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INTRODUÇÃO

Os melhores espectadores do mundo não podem interpretar 
senão os programas que podem ver. Sua capacidade interpre-
tativa é, de outro lado, submissa a limites internos. Esses limites 
são os registros culturais disponíveis ou indisponíveis às dife-
rentes comunidades interpretativas. A recepção depende de um 
leque de recursos culturais que o espectador pode dispor ou 
não dispor. (DAYAN, 2009, p.67).

A compreensão que cada indivíduo possui sobre qualquer coi-
sa que o cerca, em muito dependerá da análise que o mesmo faz 
acerca dos discursos produzidos dentro e fora do grupo cultural ao 
qual ele pertence. Lançar um olhar sobre o outro é expor, ao mes-
mo tempo, os conceitos e valores de quem é observado, bem como, 
daquele que observa. É identificar diferenças, confrontar ideias, mas 
acima de tudo, é perceber que não existe uma única verdade sobre 
as coisas. Verdades são construídas a partir de diversos olhares, com 
seus interesses e compreensões sobre o que é certo e o que é errado. 
O olhar que temos sobre o outro não é um dado natural, encontrado 
pronto numa fonte de informação. Ele é o resultado de múltiplas infor-
mações que, muitas vezes são transmitidas ou repassadas sem uma 
análise crítica acerca de quem o produz, seus interesses e valores.

Os meios de comunicação são grandes instrumentos de cons-
trução desses discursos, tornando-se fontes para o historiador/profes-
sor na medida que estes trazem informações que podem ou são utiliza-
das pelas pessoas/estudantes nas suas práticas cotidianas. Os canais 
de televisão, os jornais e revistas impressas, a rádio, o cinema e a inter-
net utilizam-se de várias linguagens – o filme, a série, a novela, a crô-
nica, o informativo, a música, o infográfico, etc. – para convencer seu 
expectador ou seu público receptor sobre um determinado ponto de 
vista. Na divulgação ou não de uma notícia, na ênfase ou menosprezo 
de uma temática, no posicionamento firme de um comentarista, no uso 
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do sarcasmo, ironia ou do sensacionalismo, estas mídias esbravejam 
a bandeira da imparcialidade, enquanto selecionam as informações e 
discussões que levam ao público conforme seus próprios conceitos e 
interesses ou de seus patrocinadores. Para Jean-Louis Comolli,

o que chamamos de “realidade”, e que se coloca no plural, con-
cerne às elaborações práticas conduzidas pelas diferentes nar-
rativas dos diferentes polos do poder. [...]. Cada qual com sua 
realidade, cada qual com sua narrativa. Isso coincide ou não. 
Isso se confirma. Isso se disputa. Mas continuamos no domínio 
da narrativa, em representações (COMOLLI, 2008, p. 100).

Muitos desses discursos elaborados acerca de qualquer temá-
tica, acabam por construir estereótipos sobre o outro, que por si só di-
minuem a pluralidade de um determinado grupo populacional ou uma 
cultura, limitando não só a nossa compreensão sobre o outro, mas 
também, em algumas situações, estabelecendo uma não aceitação 
sobre o outro, levando inclusive a ocorrência de formas de violência 
entre os diversos grupos culturais. Classificar cada grupo cultural, por 
características únicas e limitadas, é não reconhecer que o contato en-
tre culturas diferentes permite a construção de uma enorme gama de 
outras culturas, diferentes entre si e dentro de cada uma.

Com base nesses conceitos, ao analisarmos os discursos 
construídos sobre a Palestina, através principalmente da mídia, mui-
to daquilo que chega como informação ao público brasileiro, acaba 
gerando a formação de estereótipos. As inúmeras reportagens, quase 
que diárias, relatando os conflitos armados, bombardeios, atentados 
suicidas entre palestinos e israelenses, não deixam espaço para que 
o público possa perceber a região de uma forma diferente. Vende-se a 
notícia da violência, da tragédia, da dor, mas não se aborda, na grande 
maioria das vezes, os outros cotidianos, as outras ideias, os outros 
saberes produzidos na região. Não há a abertura para um debate, há 
a sacralização de representações que nos faz ver o outro de um jeito e, 
poucas vezes nos faz refletir sobre outras possibilidades, outros olha-
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res. Segundo Marcos Napolitano, dependendo interesse midiático e 
do possível impacto social, um mesmo acontecimento histórico, passa 
por três operações:

Na primeira delas (o registro do dado), o acontecimento é re-
gistrado e repassado ao público em suas informações básicas 
(o que, quando, onde, quanto etc.). Na segunda operação (a 
caracterização do fato), esse conjunto de informações brutas 
é inserido numa rede causalidade e efeitos imediatos. Na ter-
ceira fase (a narrativa do evento), quase sempre reservada a 
acontecimentos de grande impacto social ou de importância 
estratégia para os interesses da mídia, os elos causais ganham 
a conotação narrativa e valorativa, adensados por um conjunto 
de implicações sociais de caráter ideológico mais amplo. Cabe 
ao historiador que analisar tal documento, realizar o movimen-
to inverso dessas operações, descontruindo os fatos descritos 
ou os eventos narrados pelo documento visual (NAPOLITANO, 
2005, p. 249-250). 

Esse olhar estereotipado sobre o Oriente Médio e, em específi-
co, sobre o palestino ganha ressonância no ambiente escolar. Ratifica-
do por diversas coleções de livros didáticos, em especial, de história, 
que apenas reservam umas poucas páginas destinadas à região, para 
tratar dos conflitos que assolam suas populações, esses discursos 
acabam exigindo que os professores e professoras, não só desta dis-
ciplina, como de toda a área das ciências humanas tenham que en-
frentar e desconstruir constantemente um discurso generalizante que 
se reproduz e difunde, entre os estudantes e os colegas de trabalho.

Não é uma tarefa fácil, muito menos há a garantia de sucesso 
no empenho realizado pelos profissionais da educação, uma vez que 
são inúmeros e mais poderosos os discursos divulgados através das 
mídias. Muito desse poder que as mídias possuem refere-se não só a 
sua capacidade de atingir um maior número de pessoas, mas princi-
palmente, o maior tempo e variedade de recursos linguísticos que essa 
possui para convencer o público do seu discurso. A imagem tem muito 
poder. A fotografia, o mapa, o infográfico e o cinema [acompanhados 
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ou não de alguma trilha sonora] são mais persuasivos/atraentes na 
ação de convencimento daquilo que se almeja fazer entender. E, a 
partir deles, as mídias sociais tornam-se um instrumento fundamental 
para que esse discurso ganhe corpo, torne-se senso comum.

A Palestina que nos chega é rotulada a partir da região que está 
inserida. Poucos são os estudantes ou as demais pessoas que pos-
suem o discernimento acerca dos países que compõem a região do 
Oriente Médio. Pouco sabem sobre a diversidade cultural ou religiosa, 
sobre o cotidiano de suas populações. Não poderia ser muito diferen-
te, já que poucas são as informações que chegam ao seu conhecimen-
to, diferente do estereótipo acima mencionado.

A televisão, os filmes e todos os recursos da mídia têm forçado 
as informações a se ajustar em moldes cada vez mais padro-
nizados. No que diz respeito ao Oriente, a padronização e os 
estereótipos culturais intensificaram o domínio da demonologia 
imaginativa e acadêmica do “misterioso Oriente” do século XIX. 
[...]. Três coisas contribuíram para transformar até a mais sim-
ples percepção dos árabes e do islã numa questão altamente 
politizada, quase estridente: primeiro, a história do preconceito 
popular contra os árabes e o islã no Ocidente, que se reflete 
diretamente na história do Orientalismo; segundo, a luta entre os 
árabes e o sionismo israelense, e seus efeitos sobre os judeus 
americanos, bem como sobre a cultura liberal e a população 
em geral; terceiro, a quase total ausência de qualquer posição 
cultural que possibilite a identificação com os árabes e o islã ou 
discussão imparcial a seu respeito. Além do mais, não é preciso 
dizer que, como o Oriente Médio é agora identificado com a po-
lítica da Grande Potência, a economia do petróleo e a dicotomia 
simplista entre um Israel democrático e amante da liberdade 
e os árabes malvados, totalitários e terroristas, as chances de 
uma visão clara do que dizemos ao falar sobre o Oriente Próxi-
mo são deprimentemente pequenas. (SAID, 2007, p. 58).

Ao longo do século XX e, de forma mais intensa, a partir dos 
atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, em es-
pecial, ao World Trade Center, que resultou na queda das chamadas 
‘Torres Gêmeas’, as notícias acerca da região versaram quase que 
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exclusivamente dentro do binário de disputas políticas/territoriais [en-
volvendo Palestina e Israel, Primavera Árabe, etc.] e terrorismo [com 
seus atentados suicidas, com os sequestros de soldados e/ou jorna-
listas, com a violência praticada pelos mesmos etc.]. São esses os 
principais discursos que chegam até nós. É esse olhar, que muitas 
vezes nos impede de perceber outras realidades na região, que inte-
ressa àqueles que buscam justificar a sua invasão e domínio. Há na 
compreensão [ou no interesse] desses, a necessidade de utilizar-se 
da força militar e de uma consequente bateria de conflitos para se 
garantir a liberdade e a democracia para essa região.

No entanto, para outros grupos, essa bandeira de liberdade 
e democracia carrega na prática o interesse econômico sobre a 
região, desde a exploração dos recursos naturais e demográficos 
até os próprios conflitos armados e os dividendos trazidos direta 
ou indiretamente por eles. Segundo o crítico literário Edward Said, 
há muito tempo se discursa acerca de uma divisão entre ocidentais 
e orientais, na qual os “primeiros dominam; os últimos devem ser 
dominados, o que geralmente significa ter suas terras ocupadas, 
seus assuntos internos rigidamente controlados, seu sangue e seu 
tesouro colocados à disposição de uma ou outra potência ocidental” 
(SAID, 2007, p. 68). Libertar a população de grupos terroristas não 
passaria de uma substituição destes por um outro grupo que faria 
um terrorismo de Estado para atender aos interesses de grupos lo-
cais e países estrangeiros que se impuseram sobre a região.

Entretanto, também é possível encontrar, nessas mesmas mí-
dias [porém em número menor ou de não tão fácil circulação], dis-
cursos que alertam não só para novos olhares sobre a região, mas 
também para um discurso mais profundo acerca dos conflitos que 
atingem a mesma. Portais como Outras Palavras e Monitor do Oriente 
Médio são algumas dessas alternativas. Há uma busca pela paz, mas 
uma paz que permita a pluralidade cultural, e não a imposição de uma 
determinada cultura sobre as outras. Procura-se construir um discurso 
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sem a dicotomia palestina contra israelense, muçulmano contra judeu 
e, sim, um discurso que trilhe caminhos para novos olhares sobre o 
outro e de todos sobre a região, que não mantenham ou criem novos 
estereótipos e, por consequência, permitam a real construção da paz 
entre todos os povos presentes na região.

É parte desse olhar mais globalizado que devemos estabelecer 
nossa compreensão sobre os traços culturais presentes nas socieda-
des inseridas na região do Oriente Médio.

Uma característica central da sociedade em rede é a transfor-
mação da área da comunicação, incluindo os media. A comu-
nicação constitui o espaço público, ou seja, o espaço cognitivo 
em que as mentes das pessoas recebem informação e formam 
os seus pontos de vista através do processamento de sinais da 
sociedade no seu conjunto. Por outras palavras, enquanto a co-
municação interpessoal é uma relação privada, formada pelos 
atores da interação, os sistemas de comunicação mediáticos 
criam os relacionamentos entre instituições e organizações da 
sociedade e as pessoas no seu conjunto, não enquanto indiví-
duos, mas como receptores coletivos de informação, mesmo 
quando a informação final é processada por cada indivíduo de 
acordo com as suas próprias características pessoais. É por 
isso que a estrutura e a dinâmica da comunicação social é es-
sencial na formação da consciência e da opinião, e a base do 
processo de decisão política. (CASTELLS, 2012, p. 23-24);

REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS  
DE PARTE DA IMPRENSA OCIDENTAL

Desde a criação da imprensa por Gutenberg, em meados do 
século XV, marco fundamental que alicerçou e tornou possível a pro-
gressiva divulgação do conhecimento, até à sua massificação atual 
(GASPAR, 2004, p. 1), o jornalismo escrito passou a fazer parte do 
cotidiano das pessoas. Tendo ou não a habilidade da escrita e da leitu-
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ra, o conhecimento divulgado através das páginas de um jornal ou de 
uma revista, passou a ser o principal acesso que as pessoas possuíam 
acerca dos eventos que a cercavam.

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros 
meios de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção 
ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos 
cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou ex-
cluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass me-
dia incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, 
o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma 
importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos mass 
media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas (SHAW 
apud WOLF, 2001, p. 144).

A informação é hoje, com o advento e propagação em curso 
da internet, transmitida de forma mais rápida, muitas vezes em tempo 
real, não sendo atraente, para o público em geral, pagar para obter 
no dia seguinte o conhecimento mais facilmente compartilhado no 
espaço virtual. Esse massivo compartilhamento de informações, mui-
tas vezes apenas repassado e, não necessariamente discutido, gera 
a dualidade entre a subjetividade, ou seja, o “modo de ser, aquilo que 
particulariza o sujeito e é construída socialmente, numa relação de 
encontro do eu com o mundo, do ser-com-os-outros-no-mundo” (SIL-
VA, 2010, p. 5) e a formação de uma opinião pública redondamente 
naturalizada, formada e conformada pela mídia.

A imprensa escrita, seja esta veiculada através de edições im-
pressas ou virtuais, cada vez mais precisa lidar com uma estrutura 
informacional concisa e objetiva. O público alvo dessas publicações 
anseia por uma leitura mais rápida e simplificada, uma característi-
ca que se configurou juntamente com a expansão da internet e das 
mídias sociais. A leitura é praticada com enorme velocidade, rela-
cionando-se várias temáticas ao mesmo tempo, que se entrelaçam 
ou se somam, sem necessariamente articular-se um debate ou uma 
contra argumentação.
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Quando fazemos esse diagnóstico, torna-se mais evidente 
como esta prática acaba por contribuir no surgimento de informações 
que se estabelecem como verdades, não ou pouco abrindo espaço 
para o diálogo e contraposições de argumentos acerca de um deter-
minado evento ou temática. Poucas são as pessoas, principalmente 
quando nos referimos aos(às) estudantes, que buscam textos mais 
consistentes e diversos para elaborarem para si um conhecimento 
mais aprofundado sobre um determinado assunto. É mais comum ob-
servar um conhecimento adquirido de uma determinada fonte, sendo 
este conhecimento sem muitas ressalvas a verdade estabelecida acer-
ca da temática abordada. Vale ressaltar que antes do surgimento da 
internet, isso também ocorria, mas por outros meios.

A cultura da mídia vigente na sociedade se aspira dominante, 
estabelecendo formas e normas sociais, fazendo um grande 
número de pessoas enxergar o mundo por suas lentes, seus 
vieses. Utilizada como instrumento de manipulação a serviço de 
interesses particulares, reordena percepções, faz brotar novos 
modos de subjetividade, o que traz vantagens e/ou desvanta-
gens, tanto no aspecto individual como no aspecto social. A 
mídia, com todas as suas ferramentas, hoje detém o poder de 
fazer crer e ver, gerando mudanças de atitudes e comportamen-
tos, substituindo valores, modificando e influenciando contex-
tos sociais, grupos, constituindo os arquétipos do imaginário, 
criando novos sentidos simbólicos como árbitros de valores e 
verdades. (SILVA, 2010, p. 2).

Se tomarmos como base as revistas semanais de maior circu-
lação no Brasil, [Veja, IstoÉ, Época], quando abordam assuntos ou 
eventos relacionados ao Oriente Médio, podemos identificar que elas 
não apenas trazem uma pequena variação de olhares sobre a região, 
mas também uma verdade pronta acerca do que é reportado. A força 
midiática é notória naquilo que divulga e no que silencia (SILVA, 2010, 
p. 3). Uma simples busca por reportagens nos sítios eletrônicos des-
sas publicações nos permite identificar que a quase totalidade das 
reportagens acerca da região estão atreladas aos conflitos armados, 
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aos grupos que promovem atentados à bomba e à religiosidade. Cada 
reportagem não apenas informa, como já emite um caráter de análise 
definitivo sobre a notícia. Assim, o leitor menos atento ou dedicado à 
uma compreensão mais aprofundada, tem acesso a uma informação 
já julgada, não se permitindo a defesa ou o olhar do outro.

Exemplificando essa análise, nas edições publicadas acerca 
dos atentados de 11 de setembro de 2001, a revista Veja faz diversas 
afirmações sobre motivos e culpados do evento, sem informar as ba-
ses teóricas para tais conclusões. Segundo alguns autores,

A seção Carta ao Leitor, da edição de 19 de setembro de 2001, 
deixa clara a posição da revista Veja ao falar que o atentado não 
foi cometido contra as torres gêmeas de Manhattan ou contra 
o edifício do Pentágono, mas “foi cometido contra um sistema 
social e econômico que, mesmo longe da perfeição, é o mais 
justo e livre que a humanidade conseguiu fazer funcionar [...]” 
(19/09/2001, p. 9). Nesse artigo intitulado “O que incomoda o 
terror”, a revista afirma, sem ouvir qualquer muçulmano funda-
mentalista ou estudioso da área, que os “radicais” não toleram a 
modernidade: “a existência de uma sociedade em que os justos 
podem viver sem ser incomodados e os pobres têm possibili-
dades reais de atingir a prosperidade com o fruto de seu tra-
balho” (19/09/2001, p.9). Seu texto adjetiva os “radicais” como 
“enviados da morte” e seus países de origem como “feudos” 
(MAZZARO, 2006, p. 31).

Essa mensagem não é trazida apenas em caráter informativo. 
Há um julgamento já estabelecido, determinando quem são os cul-
pados e quem são as vítimas. Quando da abordagem do conflito Pa-
lestina-Israel, diversas publicações apontam as quebras dos acordos 
estabelecidos entre os primeiros-ministros israelenses e as lideranças 
palestinas. Tecem reportagens, contendo imagens das populações 
civis vitimadas pelos ataques das tropas militares israelenses, info-
gráficos justificando e legitimando os conflitos existentes no local, os 
assentamentos feitos por Israel em território palestino, os muros sendo 
construídos, ao mesmo tempo que também apontam a região como 
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vítima dos atentados desenvolvidos por grupos terroristas, contrários 
à presença israelense na região.

Ataques suicidas e de carros-bomba pelos palestinos; e envio 
de foguetes, execuções sumárias e ataques com tanques por 
Israel. Em meados de 2002 estes ataques destruíram grande 
parte da infraestrutura administrativa da Autoridade Palestina – 
sua capacidade física e logística para exercer autoridade. Israel, 
então, inicia a construção de um muro separando fisicamente 
o seu território da Cisjordânia. A construção desse muro não 
apenas interrompeu subitamente o contato destes dois povos 
como também determinou quais indivíduos que poderiam ultra-
passá-lo. (SMITH, 2007, p. 65).

Quando observamos as diversas publicações acerca da região, 
a própria dimensão dos países que a compreendem, também não se 
apresenta de uma forma única. Existem duas principais versões acer-
ca dos países que compreendem a região. Essa diferença não é ao 
acaso, ela consiste numa escolha feita a partir de critérios estabeleci-
dos não só geográfica, como política e economicamente. Quando dos 
eventos atrelados à chamada Primavera Árabe, relacionar as estruturas 
governamentais de alguns países do Oriente Médio em sua divisão 
tradicional, com países do norte do continente africano – incluindo Ar-
gélia, Sudão, Líbia, Marrocos, Tunísia, além de Afeganistão na Ásia –, 
atrelada à uma divisão proposta pelo G8 – grupo formado, em tese, 
pelas oito maiores potências econômicas do planeta – foi uma escolha 
desenvolvida e, que para o público sem uma leitura mais aprofundada 
pode ter servido para a mesma classificação de países em guerra per-
tinentes à divisão tradicional.

Mais uma vez fica evidente o atrelar da região, agora numa di-
mensão ainda maior, à uma constante rotina de conflitos. As pessoas 
protestam contra as mazelas de governantes, ligados em especial por 
um grupo de características: estarem arbitrariamente no poder por um 
longuíssimo tempo, praticantes de um governo teocrático que destrói 
as liberdades individuais, bem como, o desenvolvimento econômico 
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de seus respectivos países. As reportagens construídas apontam para 
a necessidade de substituição de sistema, alardeando para as mani-
festações populares que se formaram no combate aos governos es-
tabelecidos, criando ao mesmo tempo o mito de uma democracia do 
povo para o povo, quando na prática, como afirma Norberto Bobbio:

A democracia como autogoverno do povo é um mito que a 
história desmente continuamente. Em todos os Estados, quem 
governa – e aqui falamos de “governar” no sentido de tomar 
as decisões últimas que se impõem a todos os membros de 
um grupo – é sempre uma minoria, um pequeno grupo, ou 
alguns grupos minoritários em concorrência entre si (BOBBIO, 
2013, p. 23).

A partir dessas reportagens constrói-se a compreensão de que a 
região é assolada por diversos conflitos, muito em virtude das práticas 
governamentais locais. Questiona-se a cultura religiosa e os aspectos 
por ela determinada, mas há o apontamento de que grande parte das 
motivações que conferem sentido aos conflitos estão ligados às políti-
cas expansionistas e econômicas dos grupos governantes, por vezes, 
atrelados à países estrangeiros, como no caso dos Estados Unidos, 
um dos mais antigos aliados de Israel, tradicionalmente apoiado nas 
reuniões da Organização das Nações Unidas, bem como, nos conflitos 
contra grupos terroristas presentes na região.

Os grupos terroristas consistem num outro ponto chave desse 
paradigma. O conceito de terrorismo é amplamente vinculado à re-
gião. Inúmeras são as reportagens que apontam para esses grupos 
a grande ou maior responsabilidade pelas mazelas que atingem as 
populações ali residentes. A ameaça dos mesmos é vista como mais 
perigosa do que as ações dos governos questionados e retirados do 
poder com a ‘Primavera Árabe’. Combatê-los é demonstrado muitas 
vezes como fato primordial para garantir o possível estabelecimento 
da paz na região, mesmo que ainda questionem o quanto é ineficaz o 
combate sistemático a esses grupos, sem uma mudança mais profun-
da no sistema que os alimentam, como a intolerância religiosa.
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REPRESENTAÇÕES ATRAVÉS  
DO CINEMA ESTADUNIDENSE

O documentário Arábes Malvados: como Hollywood vilificou um 
povo (SHAHEEN, 2006) apresenta uma seleção de filmes produzidos 
pelo cinema estadunidense, que contribuíram para a perpetuação de 
uma série de estereótipos acerca da região do Oriente Médio. Baseado 
num livro do mesmo diretor, o documentário aborda sobre um cenário 
fictício chamado

“Árabe Land”, um parque temático mítico e, em “Árabe Land”, 
você sabe, você tem a música de suspense, você tem o deser-
to. Começamos com o deserto, sempre o deserto como um 
lugar ameaçador. Nós adicionamos um oásis, palmeiras, um 
palácio que tem uma câmara de tortura no porão. O Pasha fica 
lá em suas almofadas luxuosas, com um harém de donzelas 
circundando ele. Nenhuma das donzelas do harém conseguem 
agradá-lo então eles raptam a heroína loira do Oeste que não 
quer ser seduzida. Quando visitar “Árabe Land” devemos estar 
conscientes do kit Ali Baba. O que temos, temos os mestres de 
propriedade de Hollywood indo ao redor e eles estão revestindo 
as mulheres em calças transparentes, roupas de dança do ven-
tre, eles estão dando os vilões árabes cimitarras – você sabe, 
essas longas, cimitarras longas. Vemos pessoas se deslocando 
ao redor em tapetes mágicos, encantadores de turbantes inci-
tando cobras para dentro e fora de cestas. A “Árabe Land” do 
passado é “Árabe Land” de hoje.

Os filmes são muito apreciados no mundo, em especial após 
a Segunda Guerra Mundial, como entretenimento e capitalização de 
recursos nos países envolvidos no conflito, incluindo uma tentativa de 
industrialização do cinema no Brasil (SOUSA, 2014). Mesmo com o ad-
vento da televisão, quando esta diminuiu, em alguns momentos, o pú-
blico que se destinava às salas de cinema, os filmes ainda continuaram 
sendo bastante consumidos, também através de outras plataformas 
como o DVD e, em especial a internet.
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A combinação de imagem e som contribui bastante para a 
construção de um imaginário acerca da temática em discussão, prin-
cipalmente na compreensão de como um determinado fato ocorreu, 
as características fundamentais que associamos a um povo, a forma 
como enxergamos a nós mesmos ou a imagem que queremos passar 
aos outros. Os filmes são acima de tudo uma representação, um olhar 
escolhido por seus produtores, diretores, atores para simplesmente 
entreter ou até mesmo confeccionar uma crítica sobre algo ou alguém.

Ver o cinema como uma forma de discurso público nos direcio-
na para a necessidade da construção de um alfabetismo crítico 
com relação à imagem. Decodificar e interpretar a mensagem 
por trás da imagem – eis o grande desafio dos homens que es-
tão imersos na avalanche de imagens da contemporaneidade. 
(SILVA, 2004, p. 18)

Seja qual for a finalidade, por vezes, o cinema também contri-
bui na elaboração de estereótipos acerca de um determinado povo. A 
repetição contínua de determinadas características, sejam elas físicas 
ou culturais, solidificam muitas vezes a imagem que construímos acer-
ca de uma determinada população ou evento histórico. Vários são os 
exemplos que podemos encontrar na cinematografia estadunidense, 
na própria representação que fazem sobre si, atrelada a um constante 
reafirmamento de seu patriotismo, em filmes como Rocky IV (STALLO-
NE, 1985), produzido e lançado na década de 1980, período derradeiro 
dos embates entre estadunidenses e soviéticos conhecido como Guer-
ra Fria. Nesse quarto episódio da franquia, o personagem de Silvester 
Stallone enfrenta um pugilista soviético, interpretado pelo ator Dolph 
Lundgren, treinado para destruir e humilhar seus adversários como 
propaganda em favor de seu país e seu respectivo modelo socialis-
ta. Apresentado como uma pessoa fria e calculista, o personagem de 
Lundgren não demonstra nenhum remorso com a morte do grande 
amigo do personagem de Stallone, Apollo Creed, o que o motiva a uma 
revanche em solo soviético. Trajando um calção com as cores da ban-
deira norte-americana, o personagem de Stallone vence um adversário 
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teoricamente muito superior, tentando demonstrar a superioridade de 
seu país e seu modelo político, econômico e cultural, ainda que em seu 
discurso de vitória, ao final, do filme, no ringue de batalha, seja pelo fim 
das ameaças entre as duas nações (STALLONE, 1985).

Muitos outros exemplos poderiam ser citados. O acervo cine-
matográfico estadunidense é amplo de personagens e de narrativas 
que apontam para a intencionalidade que qualquer obra tem na sua 
elaboração. É certo

que a imagem e a narrativa que nascem com o advento do ci-
nema não são possuidoras de neutralidade [...] por trás de cada 
filme pudemos descortinar toda uma complexa rede de relações 
e interesses de classes específicas ou do próprio Estado. Ditar 
comportamentos socialmente aceitos e legitimar posicionamen-
tos políticos fazem parte integrante do nascimento da narrativa 
cinematográfica hollywodiana (SILVA, 2004, p. 18).

Da mesma forma que as obras cinematográficas são utilizadas 
para constituírem uma imagem que seus executores e patrocinadores 
desejam sobre o próprio povo estadunidense, muitos são também os 
filmes que buscam estabelecer um olhar para a população dos Esta-
dos Unidos – e o mundo ocidental – acerca dos povos que vivem para 
além de suas fronteiras. Muitos desses olhares acabam constituindo 
também estereótipos. Filmes destinados a públicos das mais diversas 
faixas etárias elaboram há décadas a imagem que o cidadão comum 
americano possui das demais nações e culturas. O quão mais distante, 
ou o quão mais valioso seja o território estrangeiro, ainda maior é o 
interesse em representar seu povo e sua cultura, de maneira a justificar 
uma possível intervenção no seu território (SAID, 2007, p. 43-44).

No filme infantil Aladdin (MUSKER; CLEMENTS, 1992), uma ani-
mação também de gênero musical, o personagem canta logo no início 
do filme: “Venho de um país de uma terra longínqua, onde vagam as 
caravanas de camelos, de onde cortam sua orelha se não gostam de 
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seu rosto. É bárbaro sim, mas, hey, isso é o lar”20. A representação aqui 
desenvolvida, acerca da região do Oriente Médio, elabora a imagem 
de um povo perigoso, quase que irracional. A violência é vista como 
parte integrante do cotidiano de suas populações, como retratado na 
cena abaixo, na qual o personagem principal é encurralado por perso-
nagens malvados (SHAHEEN, 2006).

Essa mesma associação pode ser feita também em filmes que 
nem sequer lidam no seu roteiro com a região, como no caso de De 
Volta Para o Futuro (ZEMECKIS, 1985), na qual um grupo de terroris-
tas líbios são utilizados como personagens que matam o cientista que 
constrói uma máquina do tempo, personagem de Christopher Lloyd, 
forçando, mesmo que acidentalmente, seu amigo a voltar no tempo 
para evitar que essa fatalidade se concretize. Numa cena registrada 
no início da narrativa, os terroristas utilizam-se de um veículo e de uma 
arma que falham no momento crucial da cena, em que buscavam eli-
minar o amigo do cientista, personagem de Michael J. Fox. O atraso 
tecnológico ou uso de equipamentos sucateados e a violência pratica-
da pelos personagens árabes conotam alguns dos estereótipos que o 
cinema estadunidense atrela à região do Oriente Médio como um todo.

Em meados da década de 1990, o filme True Lies (1994), di-
rigido por James Cameron, apresentou a história ficcional de um 
agente secreto, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que tem a 
missão de destruir um grupo terrorista que ameaça bombardear di-
versas cidades norte-americanas, se não receberem um significativo 
montante em dinheiro. Aqui, mais uma vez, a população do Oriente 
Médio é atrelada a um grupo terrorista, pouco preocupado com as 
baixas civis que podem provocar, gananciosos e, até mesmo incom-
petentes e extremamente intolerantes com seus próprios membros, 
quando parte do equipamento bélico destinado às suas ações não 
funciona como previamente planejado, levando o líder à ameaçar a 
vida de seu subordinado.

20 Oh, I come from a land, from a far away place where the caravan camels roam; where they 
cut off your ear if they don’t like your face, it’s barbaric but, hey, it’s home.
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Outra representação comum sobre a população do Oriente Mé-
dio se faz através dos chamados sheiks. Retratados costumeiramente 
com a túnica e o turbante, extremamente ricos e incapazes de conhe-
cer o valor do dinheiro, cercados por um harém de mulheres, mas 
obcecados pelos produtos ocidentais. Como exemplo podemos citar 
o filme Indiana Jones e a Última Cruzada (SPIELBERG, 1989), na qual o 
sheik fornece todos os recursos necessários a um grupo de explorado-
res, como armas, camelos para transporte, em troca de um único, mas 
muito estimado e, por ele muito bem conhecido e apaixonadamente 
descrito, carro Rolls Royce Phantom.

Três eventos emblemáticos intensificaram ainda mais os este-
reótipos construídos pela cinematografia norte-americana acerca do 
Oriente Médio: a crise do petróleo de 197321, a Revolução Iraniana de 
197922 e os diversos conflitos envolvendo Palestina e Israel, em espe-
cial, a partir da década de 1970. O impacto político-econômico que 
esses eventos provocaram no próprio Estados Unidos, fez com que as 
concepções em torno da região ficassem ainda mais pejorativas, se-
gundo o diretor do documentário Reel Bad Arabs. Entretanto, após os 
atentados de 11 de setembro de 2001, a população inserida no Oriente 
Médio ficou ainda mais estigmatizada através da sétima arte produzida 
nos Estados Unidos. Diversos foram os filmes elaborados no contex-
to ou inseridos nos países da região, muitas vezes sem distinguir as 
fronteiras políticas, culturais e sociais. Ainda que haja uma afirmação 
clara do posicionamento alinhado dos Estados Unidos junto ao Estado 
de Israel (PINTO, 2013), a região continua sendo vista como um lugar 
imerso em conflitos armados, fonte de recursos valiosos, sendo neces-
sário a intervenção estrangeira para garantir a liberdade e uma melhor 
qualidade de vida para as populações da região (SAID, 2007).

21  Para maior aprofundamento sugiro a leitura de PEREIRA, 2008.

22  Para maior aprofundamento sugiro a leitura de ZANONI, 2013.
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Os filmes As Torres Gêmeas (STONE, 2005) e Voo United 93 
(GREENGRASS, 2006) utilizam-se do contexto acerca dos atentados 
terroristas aos Estados Unidos em setembro de 2001 para desenvol-
ver uma narrativa que ratifica o sentimento de patriotismo, através 
dos sacrifícios daqueles que lutaram no resgate das pessoas presas 
nos escombros dos prédios atingidos pelos aviões guiados pelos 
terroristas – no primeiro – e daqueles que puseram fim a sua própria 
vida para impedir supostamente que o seu avião fosse lançado sobre 
outro alvo – no segundo. Não há uma busca por um conhecimento 
mais aprofundado acerca dos terroristas, eles estão em cena como 
personagens já construídos, que todo mundo já conhece, não há 
espaço para essa discussão.

Em diversos filmes e programas televisivos 

o árabe é associado com o a libidinagem ou com a desonesti-
dade sanguinária. Ele aparece como um degenerado excessi-
vamente sexuado, capaz de intrigas inteligentemente tortuosas, 
é verdade, mas essencialmente sádicas, traiçoeiras, baixas. Tra-
ficante de escravos, cameleiro, cambista, um patife pitoresco: 
esses são alguns dos papéis tradicionais do árabe no cinema. 
[...]. Nos documentários e nos noticiários, o árabe é sempre 
mostrado em grandes números. Nada de individualidade, nem 
de características ou experiências pessoais. A maioria das ima-
gens representa fúria e desgraça de massas, ou gestos irracio-
nais [...]. Espreitando por trás de todas essas imagens está a 
ameaça da jihad. Consequência: o medo de que os muçulma-
nos (ou árabes) tomem conta do mundo. (SAID, 2007, p. 383).

CONCLUSÃO

O historiador tem como princípio de seu ofício identificar o local 
de fala acerca de seu objeto de pesquisa. Essa expressão refere-se 
a um cuidado muito importante que o historiador tem que realizar, 
uma vez que dependendo do ponto de vista de quem está envolvido, 
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muitas são as versões possíveis que o historiador terá para confron-
tar com outras evidências e, assim criar uma explicação acerca de 
um determinado evento ou contexto. Não é uma operação simples, 
é um trabalho “que se realiza por meio de uma série de enquadra-
mentos e referências, recusando e aceitando diálogos, conexões e 
cruzamentos, recortando a experiência e estabelecendo um jogo de 
pertencimentos e afastamentos” (NUNES, 2011). Desta forma, quan-
do abordamos uma região como o Oriente Médio, uma representa-
ção feita pela cinematografia da região ou uma feita pela indústria 
estadunidense, pode apresentar uma grande variedade de olhares, 
dependendo de como o diretor está vinculado e remonta os seus 
saberes acerca do seu objeto de estudo.

Entretanto, a quantidade de filmes produzidos no Oriente Médio 
que chega as salas de cinema brasileiras é muito inferior a estaduni-
dense, o que acaba por limitar novos olhares sobre a região. Muitos 
são os títulos produzidos por cineastas da região que poderiam contri-
buir na desconstrução dos estereótipos que a indústria cinematográfi-
ca dos Estados Unidos acaba reafirmando constantemente.

De qualquer forma, o primeiro passo a ser dado é reconhecer 
esses estereótipos, aqui brevemente apontados com alguns exemplos, 
e, a partir dessa perspectiva construir novos olhares sobre a região do 
Oriente Médio e seu povo. Há muito por conhecer ainda acerca dos 
povos do Oriente Médio – e sobre nós mesmos –, o que não pode ser 
reduzido a um pequeno conjunto de informações repetidas por uma 
mesma gama de veículos de imprensa e estúdios de cinema. A guerra 
existe, as consequências ruins que dela resultam também devem ser 
vistas, mas a região e a população nela inserida é muito mais ampla 
e diversa. Precisamos deixá-los serem ouvidos, pois assim muitos es-
tereótipos se esfacelarão. Precisamos ver para além de nossas dife-
renças, precisamos exercer a atitude cotidiana de estranhar aquilo que 
nos é dito sobre o outro, precisamos conhecer melhor o outro, para 
assim conhecermos melhor a nós mesmos.
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