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PREFÁCIO

É com grande satisfação que apresentamos a obra “Caminhos Percorridos”, produzida pelos professores participantes do Grupo de Formação de História da Secretaria
Municipal de Educação de Campinas.
Caminhos Percorridos resume fielmente
o trabalho profícuo que ocorreu nesse importante espaço de socialização de ideias e
experiências. Nos faz reconhecer que os professores precisam de um tempo de formação
continuada que promova a reflexão compartilhada sobre sua prática e os desafios de seu
trabalho docente na complexa realidade da
escola pública.
Sua originalidade é um atributo que está
à altura de um estudo acadêmico no sentido
lato do termo, um trabalho que, na modéstia
de seus propósitos, demonstra a possibilidade de quem está com os pés no chão da sala
de aula em teorizar sua prática, em diálogo
com o saber acadêmico, e construir caminhos
para o enfrentamento de suas dificuldades e
sua autossuperação. Para uma justa apreciação desta obra, não há como olvidar o esforço
destes professores, pois além da apresentação
escrita dos resultados de um trabalho teórico
e prático realizado, é manifestação da capacidade de reflexão do professor e um alento
aos que ainda não se dispuseram ou não puderam se envolver em processos formativos
com este caráter coletivo.
Sua socialização certamente torna possível a contribuição dos autores e sujeitos para

a superação dos limites da prática docente,
possibilitando avanços significativos para
toda a rede, na busca pela melhoria da qualidade social da educação.
Esse deve ser o objetivo principal de todos
os nossos esforços: promover o acesso da infância, da juventude e dos adultos, a uma educação pública de qualidade referenciada nas
expectativas formativas das classes populares.
Isso só é possível com a ampliação de ações
como as relatadas e registradas nesta produção coletiva, que aprofundem o compromisso
dos educadores com sua formação, elevando
as possibilidades de atendimento às necessidades de nossos estudantes. O compartilhamento de suas experiências, alegrias, angústias, dificuldades e reflexões é o movimento
que cria novas alternativas em oposição à
complexa situação atual da escola pública.
É com imensa satisfação que a Secretaria
Municipal de Campinas, dando continuidade ao trabalho desenvolvido até o momento, promove a publicação desta obra a fim
de possibilitar o conhecimento público da
produção do Grupo de Formação de Professores que atuam na área de História. Com
isso, espera apontar a importância dos grupos de formação, criando as condições para
que envolvam cada vez mais professores
comprometidos com sua superação pessoal
e profissional tendo como meta a qualidade
social da educação pública.

Solange Villon Kohn Pelicer
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APRESENTAÇÃO

O livro Caminhos Percorridos, que ora
apresentamos, representa bem mais do que
mais uma obra de reflexão, embora também o
seja, sobre problemas pedagógicos que os professores enfrentam em sala de aula. Nas suas
entrelinhas está o trabalho de um grupo de formação cuja obra participa de um esforço mais
amplo da Assessoria de Currículo na produção
de um currículo para a rede, em que o professor, em sua prática diária, possa se reconhecer.
Todos nós sabemos da importância de um
currículo que unifique os esforços, dê uma
orientação aos docentes da rede no seu planejamento das atividades de ensino. É mister
que não nos omitamos nessa tarefa, ao custo
de abandonarmos os professores à correria
do dia a dia em que cada um é obrigado a “se
virar por si próprio” sem qualquer referência,
a não ser o índice do livro didático.
De nada resolve apresentar um modelo
de currículo pronto e acabado, tecnicamente
perfeito, encomendado a alguma instituição
de renome. Pois currículo que funciona é
produto da reflexão dialogada entre quem o
pratica e quem dele faz parte. O processo de
ensino e aprendizagem, objeto de um currículo, tem uma história e, portanto, não pode
ser concebido fora do tempo e sem ouvir os
que dele participam.
Nesse aspecto, o trabalho do Grupo de
Formação de História da rede municipal de

ensino de Campinas foi muito auspicioso,
pois está dentro desse esforço que almejamos para toda a rede de colocar na mesa de
discussão o que se faz e o que se deixa de
fazer, no sentido da busca constante e persistente de uma educação pública de qualidade.
Mais uma razão, se já não bastassem as
que já tínhamos, para a defesa desse espaço
de discussão dos docentes que são os grupos
de formação. A sua existência é produto de
uma luta histórica na rede, por quem sempre
esteve convencido de que as dificuldades de
sala de aula podem ser superadas de forma
mais eficaz e menos dolorida quando as enfrentamos coletivamente, bem como da necessidade que todos temos de uma formação
continuada, pois ninguém sai pronto de uma
faculdade. Temos agora, com o testemunho
do GF de História, mais uma razão para essa
defesa: um grupo de formação pode ultrapassar as necessidades do limitado número
de seus participantes e focar as necessidades
dos seus colegas de toda a rede e produzir
um trabalho que, mais do que um manual de
receitas prontas, seja um convite à reflexão e,
consequentemente, um convite à elaboração
de um trabalho conjunto que nos seja cada
vez mais familiar a cada um.
Um currículo será efetivamente assumido por toda a rede quando todos e cada um
puderem nele reconhecer a sua identidade.
E isso só é possível no diálogo em que cada
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um possa falar e ouvir o outro. O grupo de
formação é o espaço privilegiado de que dispomos para isso e, como tal, sua existência
deve continuar a ser defendida e, sobretudo
bem aproveitada pelos professores.
Meus sinceros agradecimentos ao Departamento Pedagógico e a Coordenadoria de
Formação, por acreditar e oportunizar a realização dos Grupos de Formação como forma significativa de reflexão da prática e de
implementação das Diretrizes Curriculares,
ao amigo “Toninho” pelo brilhante trabalho

desenvolvido como formador, mediador e
colega do grupo de professores do GF nos
anos de 2011 e 2012 e ao grupo de professores pela participação, envolvimento, comprometimento e pela qualidade dos textos
produzidos.
Estar à frente da Assessoria de Currículo
e poder compartilhar e vivenciar momentos
significativos como este é um privilégio que
nos motiva e emociona, que agora, com esta
produção, também podemos compartilhar
com os educadores da Rede.

Heliton Leite de Godoy
Assessor Técnico de Currículo
e Pesquisa Educacional
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INTRODUÇÃO

Em “Caminhos Percorridos”, apresentamos nossos registros das discussões entabuladas no Grupo de Formação de História
da rede municipal de ensino de Campinas,
durante os anos de 2011 e 2012.
Temos consciência de que o tempo foi
muito curto e nossa capacidade reduzida
para que déssemos conta de todo o trabalho.
Sabemos que o que conseguimos produzir é
muito pouco diante do que é necessário fazer. Nossa tarefa é demasiadamente grande:
a partir das Diretrizes Curriculares já traçadas
para os anos finais do Ensino Fundamental,
discutir a sua implementação, no detalhamento de conteúdos, estratégias e avaliação.
Embora ainda no começo do caminho, entendemos que é importante olharmos para trás e
verificarmos o que foi percorrido, não só para
marcarmos nossas posições, mas, sobretudo,
para convidarmos os colegas, professores de
História da rede, a caminharem conosco e,
assim, enriquecer a nossa discussão.
Sabemos como é corrida a vida de quem
está na sala de aula, pois todos nós estamos
nela. Mas sabemos também como é importante aproveitarmos nossas paradas para discussão de nossas angústias, nossos sucessos
e fracassos com os colegas. Foi o que mais
nos marcou nesses dois anos. Temos um espaço livre de pensamento e expressão do que
sentimos e vivemos em sala de aula. Essa foi

a matéria prima de nossas discussões sobre
o currículo de História. Uma verdadeira teorização sobre a prática. Para os próximos
anos, esperamos mais gente conosco, se não
pessoalmente, ao menos virtualmente, para
que nossas discussões, que se alimentam da
práxis, sejam mais enriquecidas com outras
experiências.
Nesse relato temos textos, não assinados, que traduzem nossas discussões no GF,
portanto, de autoria coletiva e alguns textos
assinados, que não foram submetidos ao veredito do GF, mas, a juízo do organizador,
importantes para esclarecimento e reflexão
sobre os rumos dos trabalhos.
Partindo das Diretrizes Curriculares em
vigor na rede, nosso trabalho durante 2011
e 2012 foi de desdobramento de suas discussões no que se refere aos conteúdos e
métodos, com vistas à sua implementação.
Esse trabalho teve como ponto de partida
e chegada a nossa experiência concreta em
sala de aula. Não se busque aqui, portanto,
o rigor de elaboração de uma tese científica,
pois é muito mais um convite à reflexão sobre o que fazemos, deixamos de fazer e tencionamos fazer em relação ao nosso trabalho
cotidiano. Em suma, é um programa de ação
baseado na capacidade que acreditamos ter
o professor de teorizar sobre a sua prática,
na superação da simples aplicação de teorias.
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Podemos distinguir no trabalho ora apresentado seis conjuntos: um conjunto de relatórios das discussões preliminares sobre o
questionamento das próprias Diretrizes à luz
de nossa prática; um segundo capítulo em
que relatamos as discussões sobre o detalhamento dos saberes para os quatro anos finais
do ensino fundamental; uma parte contemplando as reflexões sobre método realizadas
no corrente ano de 2012; um resumo de nossa proposta nos quadros de suporte pedagógico; alguns relatórios sobre uma discussão
que começamos a fazer sobre avaliação e
um capítulo final, que intitulamos “conversas paralelas” que inclui três textos elaborados pelo coordenador e levados à discussão
durante o nosso percurso, para definição de
perspectivas, diante de impasses surgidos. A
utilização dos quadros de suporte pedagógico, apresentados a título de sugestão para
os colegas da rede, só será eficaz se considerados os textos que os precedem. Não são
receitas prontas, são pistas, indicações, sugestões para a reflexão dos colegas. Algumas
observações fazem-se necessárias para a sua
boa compreensão:
• Os chamados “conteúdos” ou “objetos
de ensino”, os quais preferimos chamá-los
de “saberes”, em função do entendimento
de que o objeto de ensino de História, mais
do que uma coleção de informações sobre
o passado, é ferramenta de reflexão sobre o
presente. Ou seja, o que esperamos de nossos alunos não é a fixação de informações
sobre fatos do passado, mas a compreensão
da sua trama com vistas ao entendimento de
como a vida humana se constrói no tempo e
marca o que hoje somos.
• Partindo da crítica feita por Circe Bitencourt sobre a identificação de método com
técnicas de ensino, durante a década de
1970, quando o chamado método tradicional
foi rejeitado por causa dos recursos antiqua-
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dos que utilizava, resolvemos separar “método” de “recursos pedagógicos”, entendendo
aquele como a forma e a perspectiva a partir
da qual trabalhamos determinado tema e estes, como as técnicas de que vamos lançar
mão para nos comunicar com nossos alunos.
Ou seja, “método” é o caminho e “recursos
pedagógicos”, o veículo.
• No que se refere aos recursos pedagógicos,
há sugestões de trabalho com filmes. Os alunos devem ser educados a encararem-nos,
não como momentos de diversão (muitos
deles fracassariam se vistos por esse ângulo),
mas, como outra forma de aula. Para isso,
cabe-nos despertar os questionamentos que
deslindam mais completamente o seu sentido: o contexto histórico em que cada um
foi produzido, as preocupações do diretor, o
sentido das cenas mais marcantes, os temas
envolvidos, etc. É importante observar que,
tanto a um filme quanto a qualquer outro
recurso utilizado em nossas aulas, deve preceder e suceder uma boa conversa com os
alunos. As idades indicativas para os filmes
que conseguimos descobrir foram informadas entre parêntesis. O trabalho com aqueles cuja idade indicativa supera a idade dos
alunos em determinado ano/série ficará a
critério do professor que deverá avaliar o seu
impacto sobre os alunos e decidir, de acordo
com a realidade da escola, trabalhar ou não
com cenas editadas.
• Ainda com relação aos recursos pedagógicos, não tivemos qualquer preocupação com
a originalidade. Sabemos que tudo o que está
sendo sugerido, os colegas já utilizam de uma
forma ou de outra. Acreditamos que, em pedagogia, mais importante que a obsessão
pela novidade, é a insistência no que acreditamos ser bom para os nossos alunos. Muito
menos com o esgotamento do assunto com
nossas sugestões. Uma troca de experiências
na rede, através de oficinas e mesmo em um

INTRODUÇÃO

congresso, impõe-se como fundamental para
o enriquecimento de nossas aulas. Como os
recursos sugeridos são de uso comum entre
os professores, não nos preocupamos com
a “paternidade” deles. Como exceção, não
tanto pela originalidade, mas, pelo trabalho
sistematizado que a Professora Tânia Mara
dos S. Gonçalves, nossa colega de História,
está fazendo, destacamos o uso do xadrez
nas aulas sobre a Idade Média, recurso sugerido no quadro de suporte para o 7º ano. Um
trabalho muito interessante que dá oportu-

nidade de aproveitar, no ensino de História,
uma prática já utilizada em Educação Física e
que tem desafiado muitos de nossos alunos.
Esperamos que essa nossa contribuição
seja útil ao trabalho dos colegas e que seja
entendida como ponto de partida para novas
discussões que, com certeza, irão enriquecê-la pela participação de maior número de
interessados que, como nós, estão sujeitos
às mesmas dificuldades que enfrentamos no
nosso dia a dia.

Antonio Carlos Rodrigues de Moraes,
(Organizador)
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Capítulo 1

Discussões Preliminares

1. Desafios na construção de
um currículo de História
“A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas – é um
dos fenômenos mais característicos e lúgubres
do final do século XX. Quase todos os jovens
de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o
passado público da época em que vivem. Por
isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que
os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca no fim do segundo milênio.”1
Na era da descartabilidade, o passado vira
fumaça. Como fica nossa identidade sem
passado? E como fica nossa cidadania sem
identidade?
As Diretrizes Curriculares da Secretaria
Municipal de Educação 2, partilhada com
os educadores da rede municipal de ensino
de Campinas em 2010, definem o currículo
como “um processo vivo/dinâmico e que
está em permanente construção”, não devendo “resultar num rol de conteúdos, mas sim
em um conjunto de experiências e práticas
de professores e alunos” (p.117).
Durante os anos de 2011/12, foi-nos proposta a continuidade da discussão e construção das Diretrizes quanto às estratégias
para sua implementação, à explicitação dos
1 Hobsbawn, E. Era dos Extremos, 2ª ed., trad. Marcos Santarrita,
Cia das Letras, São Paulo, 1998, p. 16.
2 Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o ensino fundamental e ed. De Jovens e Adultos – anos finais: um processo contínuo
de reflexão e ação, SME Campinas, 2010.

conteúdos e à discussão sobre métodos e
avaliação. De fato, trata-se de uma necessária continuidade, pois não seria de boa lógica
explicitarmos conteúdos, métodos e avaliação sem termos fixado minimamente os objetivos que almejamos atingir.
Mas essa etapa necessária já cumprida não
elide os desafios que o ensino de história nos
coloca para a elaboração curricular. Não basta
termos claros os objetivos a atingir e nem os
ricos conteúdos e métodos eficazes que vamos
aplicar para atingi-los, pois o processo de ensino e aprendizagem acontece num diálogo. Portanto o currículo deve ser discutido também a
partir da perspectiva do aluno. Só aprendemos
o que nos faz sentido. Como os ricos conteúdos da História podem fazer sentido a quem
rompeu as ligações com o passado? Não bastam boas estratégias, uso de linguagens mais
modernas, tornar o ensino mais prazeroso com
músicas, brincadeiras e representações. Recursos, mesmo interessantes, não suficientes.
Precisamos, portanto, ir ao âmago da questão.
Trata-se de uma discussão de saberes, sentidos
e, sobretudo, de “experiências e práticas de
professores e alunos”.
Nosso ponto de partida será portanto a
discussão sobre aquela experiência de vida,
apontada por Hobsbawn, do rompimento
das gerações de hoje com o passado. Por que
isso acontece? Como dialogar com essa experiência? O que significa o estudo de História diante dessa experiência? Como podemos ressignificá-lo? Como podemos influir,
não só no aprendizado de conteúdos, mas na
mudança de práticas e perspectivas de nos-
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sos alunos? Como podemos aprender com
eles? Certamente dessas questões podem
resultar, não um currículo acabado, nova cartilha para uso dos professores, mas um currículo instigante que não nos dará sossego.

todos (pág. 5)? Quais são as soluções ao
nosso alcance? O que dificulta a realização da escola que queremos? O que fazer
para superar? O que podemos fazer, apesar de condições adversas?

Nossa proposta é discutir com os colegas,
a partir dos objetivos já elaborados, a explicitação dos conteúdos, sua relação com a
realidade do aluno e as metodologias e avaliação do processo, simultaneamente e não
como tópicos estanques, etapas separadas,
pois acreditamos que a todo o momento se
intercalam num mesmo processo.

5. Se é o modo de produção da vida material
que determina nossa organização social,
qual o papel da escola na formação dos
sujeitos (pág. 10)?

2. Questões referentes às Diretrizes
Curriculares (para compreensão
e aprofundamento)
1. Segundo o Documento, a definição curricular é um processo contínuo, através da
ação e reflexão (pág. 2). Reflexão sobre o
quê? Que tipo de ação? Teorizar ou aplicar teorias?
2. Partindo da definição de currículo adotada
no Documento, como “um conjunto de práticas culturais que reúne saberes/conhecimentos e modo de se lidar com os mesmos,
além das relações interpessoais vivenciadas
no ambiente educativo” (pág. 3), como se
entende o modo de se lidar com os saberes
e conhecimentos? Como integrar aos saberes e conhecimentos as relações interpessoais? Que cultura a escola produz? Ou ela
é simples correia de transmissão de saberes
produzidos na academia?
3. Como fazer a ligação entre os aspectos da
formação geral e os interesses da comunidade (pág. 3)? Que tipo de interesses?
4. Quais são as dificuldades na construção
de uma escola pública de qualidade e que,
ao mesmo tempo, garanta a inclusão de
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6. O que significa viver em um mundo que
revoluciona constantemente os modos de
produção da vida em relações espaciotemporais transformadas pela tecnologia
(pág. 10)? Será que, de fato, tudo muda?
7 .O que significa construir a cidadania a
partir da escola? O que significa cidadania presente? Como a escola se coloca
“a serviço de uma sociedade que garanta
uma vida plena de possibilidades de desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo,
ético e estético” (pág. 3)? Qual é a ação
política da escola? Ou a escola deve ser
“neutra” e “técnica”?
8. O que define a especificidade da aprendizagem escolar? Ensinar conteúdos ou
cuidar da formação (pág. 15)?
9. O que significa desvelar a realidade oculta
pela ideologia dominante no nosso cotidiano escolar (pág. 15)?
10.Como articular o aprendizado escolar
com o “mundo do trabalho”?

3. Currículo em construção
Nessas reflexões, não nos propomos simplesmente a estudar as “Diretrizes Curriculares da Educação Básica...” (op.cit) da Secretaria Municipal de Educação de Campinas em
todas as suas dimensões com o objetivo de
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entendê-las para aplicá-las à nossa prática,
mas, repensá-las e ressignificá-las a partir delas e em confronto com elas.
O processo de construção do currículo,
entendido como “processo contínuo de reflexão e ação”, requer de nossa parte uma
atitude de problematização constante. Ou
seja, a disposição de enfrentar qualquer tipo
de fundamentalismo pedagógico. Quando
nos propomos a pensar e repensar o que fazemos, o resultado é práxis e não consumo
de teorias. Nossos registros não devem se
fixar burocraticamente em mais textos fechados para simples consulta ou em teses a
competir com outras tantas, constantemente
produzidas para encher as estantes da academia, mas devem instar-nos a um contínuo
repensar do que estamos fazendo para ver
para onde caminhamos.
Sabemos que, assim como nós, os alunos
também são capazes de teorizar. Contudo,
hoje o professor não é a sua única fonte de
informação. Dentro do contexto das novas
tecnologias, ele chega cheio de informações
não digeridas e nem articuladas, compondo
uma visão de mundo superficial e imediatista,
aberta à contaminação ideológica acrítica. As
informações mudam muito rapidamente sem
penetrar, ou seja, sem se constituírem em objetos de reflexão crítica. Nosso currículo deve
ser construído a partir de um pensar crítico
sobre essa cultura trazida pelos alunos.
Infelizmente, o que ocorre hoje, quando
ocorre, às mais das vezes, é um consumo de
teorias pedagógicas chanceladas pela academia, tratadas à margem de nossas práticas.
Muitas vezes são aceitos conceitos prontos,
numa visão elitista da “república dos bacharéis”, sob a autoridade do diploma. Esse elitismo se esboroa quando nos debruçamos
sobre a nossa prática e percebemos que as
teorias adquiridas em nossa vida acadêmica

não dão conta de nossos problemas e, então, buscamos referenciais nas práticas de
nossos antigos professores e na nossa experiência de vida.
Nosso currículo deve ser produto de uma
constante discussão com nossos colegas, pois
esta é ocasião de contínuo aprendizado. É
nessas discussões que temos condições de
construção de saberes significativos. Infelizmente, em nosso dia a dia na escola, não temos espaços adequados para discussão. Seja
pela insuficiência dos tempos, seja pela pouca
qualidade das discussões. Assim, pressionados pela avalanche de tarefas a cumprir, nossa produção em grande parte se consome na
burocracia. Ao invés de avaliar o currículo em
ação na nossa prática do dia a dia, somos levados a cumprir tarefas que nos são impostas.
Aqui entra outra dificuldade, representada pela ação política da administração da
SME. As políticas públicas em educação na
rede municipal de Campinas não estão sendo construídas com a participação da comunidade escolar. As determinações chegam
prontas à escola, elaboradas, muitas vezes,
sem nenhuma relação com as discussões nos
poucos encontros cavados no nosso tempo
absorvido pelas dificuldades do nosso dia a
dia. Desmobilizados, os profissionais recebem essas resoluções prontas e tratam de
cumpri-las da melhor forma que conseguem.
Ou então as ignoram sempre que possível e
as coisas “não andam”.

Integração dos saberes
construídos na escola
Na realidade, a escola hoje não é produtora autônoma de cultura, como deveria
ser. Parece que algo sempre nos empurra a
reproduzir. Reproduzir o que interessa à formação, de pouca qualidade, de trabalhadores
adequados ao mundo do trabalho já cons-
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truído à parte de seus interesses. Ou seja, a
uma formação de simples encaixe na vida
profissional.
Quais são nossas deficiências? Antes de
tudo, na relação professor/aluno, o professor, via de regra, não é ouvido, vencido pela
concorrência da deformação midiática. Além
de que, as relações na escola são complicadas
pelo reflexo das relações familiares e sociais.
Assim, muitas vezes o professor é requisitado a acumular a função de assistente social,
quando não de simples “babá de aluno”.
Há que se perguntar: que tipo de cultura
estamos produzindo num ambiente em que
as relações estão cada vez mais violentas
e a indisciplina é a regra? Apesar disso, há
muitos alunos que querem aprender e conseguem. Temos de dar tudo de nós para ajudar
a humanizar as relações. A cultura da violência tem de ser superada pela construção de
vínculos com as famílias, com a disposição
de nos ajudarmos mutuamente a superar as
indiferenças e os preconceitos.
Outra dificuldade vem de nossa própria
prática na escola. Hoje, dadas nossas condições de trabalho, em salas superlotadas, indisciplina, jornada excessiva, carência de tempo
fora da sala para preparo e reflexão das práticas, falta-nos energia, além da que gastamos
para falar um mínimo com os alunos.
Nossa prática individualista se reflete na
construção de um projeto político pedagógico centralizado no trabalho de poucas pessoas, num determinado momento do ano, e
que não serve como diretriz de nossas ações
no dia a dia. Para mudar essa realidade, temos de ocupar os espaços de reflexão coletiva, ajudando a qualificá-los e lutando pela
sua ampliação. A ação coletiva é o caminho
obrigatório para resgatarmos a qualidade de
nosso trabalho em sala de aula.
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4. Os desafios da escola na sociedade
moderna (questões 4 a 9)
Observamos perspectivas políticas em
conflito no que se refere à construção de
uma escola pública de qualidade, uma vez
que ela passará a cumprir um de seus principais objetivos, ou seja, formar sujeitos críticos, comprometidos e atuantes no meio
em que vivem ou trabalhadores preparados
para a produção. Nem todos estão interessados em ver essas duas perspectivas como
complementares, pois não querem qualquer
ameaça a seus interesses.
Face à afirmação bastante comum de que
falta vontade aos professores para que exista
uma escola pública de qualidade, afirmamos
que as soluções ao nosso alcance, enquanto
grupo docente, é pressionar a SME para que
ela implemente de fato uma política educacional de qualidade para nossa cidade. Não
uma política no papel, mas na prática, a fim
de que uma parte das unidades escolares da
RMC possa abandonar o papel de meras cuidadoras de alunos (e com esse termo queremos dizer: espaço físico escolar inadequado,
utilizado por indivíduos que o frequentam
para se encontrar e passar o tempo, supervisionados pelos professores e funcionários),
em que pese a boa vontade de muitas famílias em procurar o melhor para seus filhos.
Principalmente os alunos com necessidades
especiais precisam de um trabalho nas escolas que realmente os inclua e procure promover o seu progresso educacional.
Em sala de aula, o professor precisa continuar a árdua tarefa de mostrar aos alunos
a importância da escola no processo de formação de sua cidadania plena. O professor
de História, num determinado contexto escolar, com sua maneira própria de agir, ser,
viver e ensinar, pode transformar um conjunto de conhecimentos históricos em saberes
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efetivamente ensináveis e fazer com que os
alunos não só compreendam mas assimilem
ativamente esses conhecimentos.

caiam na cilada de pensar que cada um de
nós tem um papel pré-determinado na sociedade onde estamos inseridos.

No próprio processo de exigência de políticas públicas adequadas, temos a oportunidade de ensinar História, procurando engajar
todos os participantes da comunidade escolar na luta por uma escola pública de qualidade. Ensinar história fazendo história. No
dia em que qualidade na educação for uma
necessidade realmente sentida por toda a população, não haverá gestor que se omita de
suas responsabilidades. O próprio professor
tem de ter espaço e vontade para impor uma
participação ativa na construção da escola,
superando a condição de tutelado por gestões autocráticas que não condizem com os
princípios da LDB e das Diretrizes.

Muitos dos alunos nunca foram além dos
entornos do bairro. Nunca foram ao centro
da cidade. Por isso, é importante as suas saídas fora do espaço da escola. O espaço de
aprendizagem não pode se restringir à escola, mas se estender, no mínimo, ao espaço
da cidade.

Além disso, o que constatamos hoje, em
muitas escolas, é o distanciamento da comunidade em relação à realidade escolar, contentando-se com informações individuais em
relação aos filhos, sem querer saber como vai
a escola como todo. E muitas escolas se acomodam a essa situação, pois é mais cômoda
ao desenvolvimento dos trabalhos rotineiros.
Há que se atentar à oportuna observação das
Diretrizes (pág. 6) de que
“a escola sozinha não é capaz de dar conta
dessa formação; por isso, a família, outros espaços culturais nos bairros e a própria mídia
são instâncias também formadoras que precisam ser chamadas a contribuir com aquilo que
a Diretriz Curricular se propõe a realizar”.
Quanto ao papel da escola diante da determinação do modo de produção da vida
material, particularmente em relação à ideologia capitalista que hegemoniza os valores
de nossa sociedade nos dias de hoje (você é
o que você tem!), pensamos que é desvelar
essa ideologia para que nossos alunos não

Precisamos despertar nos alunos a curiosidade de aprenderem a ler o mundo em que
vivem e o desejo de um futuro melhor, o
poder sonhar com algo mais. Nada está pré-estabelecido, ainda que pareça estar. Falta
esperança e a desesperança gera passividade,
frustração e violência! Vivemos num mundo
cada vez mais virtual, veloz, bombardeado
de informações e individualista. Estar nesse
mundo significa ser solitário, viver só. O individualismo é uma das grandes características do capitalismo.
Se o indivíduo não tem a noção de coletividade ou a despreza, como poderá se transformar num sujeito crítico e atuante em seu
meio? Como poderá se interessar em estudar
história quem não tem nenhum sentido de
coletividade?
Percebemos isso na sala de aula: como é
difícil formar grupos, como é difícil trabalhar em grupo. Geralmente os grupos só se
formam quando há a satisfação dos interesses individuais de seus membros, na divisão
das tarefas.
Por isso o desafio da escola é grande, ela
“nada contra a correnteza”, pois é um espaço
coletivo de formação da sociedade, mas seus
integrantes atuais são altamente individualistas! Como trabalhar com esse antagonismo é
mais um de nossos desafios!
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Não acreditamos que dar aula na sala de
informática ou com data-show irá por si só
resolver nossos muitos problemas presentes no cotidiano escolar, os quais precisam
começar a serem superados em sala de aula,
com os instrumentos que temos à disposição. Todos devem ser aproveitados e não
podem permanecer trancados “para não se
estragarem”.
Já com relação à militância da escola,
acreditamos que ela não é neutra, pois a escola por si só não existe. A escola somos nós
professores, equipe gestora, pais, funcionários e alunos, cada qual com suas ideias, preconceitos, filosofias, teorias etc. Não estamos
no espaço escolar com o objetivo de formar
prosélitos, mas precisamos assumir a nossa
responsabilidade como uma das esferas formadoras dos indivíduos!
Percebemos existir muita confusão entre
nós sobre qual é o nosso papel na sociedade
enquanto escola. Por causa dessa confusão,
muitas vezes, assumimos qualquer papel ou
todos (se é que isso é possível) para desempenharmos. É fato que essa postura está fadada ao fracasso.
Se o papel da escola, segundo as Diretrizes (op.cit.), é de estar “a serviço de uma sociedade que garanta uma vida plena de possibilidades de desenvolvimento...”, ela deve
construir o seu projeto político pedagógico
a partir dessa premissa e passar a desempenhar o seu papel e não o de outras esferas
da sociedade! Ela não deve ser neutra, mas
sim ter coragem de assumir a sua postura
política e defendê-la para que ela possa ter
crédito. Falta credibilidade à escola quando
ela não acredita em si mesma, não defende
seus ideais, pois muitas vezes nem sabe o
qual é o seu papel na comunidade em que
está inserida.
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A questão da contraposição entre conteúdo e formação foi respondida no próprio
Documento (pág. 15) quando ele cita Paulo
Freire e o seu conceito de conteúdos significativos. Para nós, esses conteúdos representam os conceitos básicos que cada disciplina deve trabalhar visando à formação do
indivíduo social. Os conteúdos significativos
precisam ser trabalhados. De acordo com o
Documento (pág. 15), “não se compreende
o mundo, não se toma posições críticas sobre os problemas, não se imagina soluções
para os mesmos sem o estudo dos conceitos
e teorias mais avançadas de cada época”.
Temos clareza de que promover o estudo
dos conceitos e teorias mais avançadas de
cada época é papel que a escola deve desempenhar com maestria. Um dos grandes problemas das escolas públicas atuais é tentar
abraçar a formação total do indivíduo. Esse
não é o seu papel. Existem outras esferas
da sociedade que precisam se responsabilizar por seus respectivos papéis. O professor
deve assumir o seu papel de professor e não
de pai, psicólogo, padre, médico do postinho, babá de aluno, conselheiro etc. O desrespeito que muitas vezes nós enfrentamos
passa por essa indefinição do nosso papel.

5. O que é “saber” em História?
História designa tanto o processo pelo qual
a experiência humana se constrói no tempo
quanto esse processo enquanto objeto de pesquisa e, ainda, o discurso da história contada.3
3 Segundo Ricardo de Aguiar Pacheco, em “Os saberes da história:
elementos para um currículo escolar contemporâneo”, Antíteses, vol.
3, n. 6, jul.-dez. de 2010, pp. 759-776. http://www.uel.br/revistas/
uel/index.php/antiteses,
“Jacques Le Goff nos alerta que a palavra aponta para três objetos complementares, mas distintos entre si: o primeiro é a história
processo, a experiência vivida pelos homens na dimensão tempo-espaço; numa segunda acepção a história ciência é o campo das
humanidades que toma essa experiência como objeto de pesquisa;
mas também é chamada de narrativa histórica, ou historiografia, o
discurso produzido pelo pesquisador sobre aquele objeto.”
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Se entendermos que a história que ensinamos é constituída pelo discurso da história contada, que não é uma ficção, pois tem
como referencial a experiência humana que
acontece no tempo, temos de convir que esse
discurso careceria de sentido se se centrasse
apenas no acontecimento. A história, para ser
contada, precisa ter como objeto não o acontecimento mas a trama que lhe dá sentido.
O que constrói essa trama, costura dos
acontecimentos, são conceitos emprestados
pela economia, pela política e pela cultura.
Os fatos não são inteligíveis por si sós, mas,
por outro lado, são objetos constantes de
pesquisa, para onde voltamos sempre para
testar nossas hipóteses e pôr à prova conceitos construídos.
Podemos dizer, portanto, que a história ensinada na escola não se resume a um
conteúdo constituído por fatos imutáveis
porque já acontecidos, mas, por uma trama
que nos desvenda como a vida humana se
constrói no tempo, em determinado momento e lugar. Além disso, ao aprendermos
e ensinarmos história, estamos tentando esclarecer o processo do qual todos nós somos
participantes.
Podemos inferir do já exposto que o “saber” em história deve ser descrito não como
uma relação de conteúdos fáticos, mas como
o desvelamento de um processo que nos enreda no presente. Descreve-se, pois, como
conhecimento a ser aprendido e, ao mesmo
tempo, como ferramenta de pensamento sobre a nossa realidade, bem como construção
de nossa identidade pelo resgate da memória. Trata-se de um saber que se nutre, não
de uma visão fria e desinteressada de fatos
passados, mas de uma atitude revolucionária, que se propõe a transformar a realidade
que nos contextualiza e se estende tanto para
o passado quanto para o futuro.

Para que possamos ajudar o aluno a manejar o conteúdo da História como ferramenta
de pensamento sobre a realidade, é necessário atentarmos para as seguintes condições:
1. Questionamento constante das atitudes
e expectativas, com o objetivo do resgate da prioridade do esforço sobre a coisa
pronta. Ou seja, perceber que o tempo
não pode ser suprimido, pois é dimensão
de tudo o que existe. Necessária, pois,
a superação da visão mágica das coisas,
criada pela tecnologia da informação que
nos apresenta as coisas como desprovidas
de raízes.
2. Desvelamento das permanências, superando o sentimento de descartabilidade
das coisas e das pessoas, mostrando que
nossos reais valores não são objetificáveis.
3. Desnaturalização dos acontecimentos,
na medida em que são percebidos como
resultados de decisões humanas dentro
da trama das relações sociais, superando
qualquer forma de fatalismo.
4. Superação do individualismo, num ensino que mostre aos alunos que, em todos
os momentos da história humana, viver
é conviver, que a construção que o ser
humano faz de sua própria existência
acontece num feixe de relações sociais. E
que, portanto, algo acontecido em qualquer tempo e lugar sempre tem algo a
ver conosco.
5. Saber entendido como construção e
não como aquisição de coisa pronta. O
bombardeio de informações a que estão
submetidos tanto os alunos quanto os
professores não é suficiente para garantir o nosso aprendizado. Este depende
de nossa capacidade de metabolizar informações.
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6. O uso da analogia em história, pelo qual,
sem cair no anacronismo, os acontecimentos passados tornam-se compreensíveis no nosso presente com as preocupações próprias que os constituem.
Se válidas essas condições, há que se convir que, apesar de a História ser ciência que
se debruça sobre os acontecimentos e processos como objetos de pesquisa e relato,
o saber histórico inclui também posicionamento político. Não há História sem política.
Mesmo o positivismo que pregava fidelidade
aos fatos tais como ocorridos, numa tentativa de reconstrução do passado, costurava-os
a partir da perspectiva do herói, o que implica um posicionamento político.
Como não conseguimos ensinar o que
não conseguimos mostrar, para ensinar
História temos de recuperar a genealogia
de nosso próprio gosto pela História. Recuperar a memória de como começamos a
gostar de aprender História e, a partir daí,
construir com os alunos um sentido que os
motive a estudar. É isso que esperamos vê-los levar da escola.

6. Questões referentes às Diretrizes
Curriculares (partes II e III).
1. O que distingue a organização em ciclos
do ensino seriado?
2. Dentro da “tentativa de superar a excessiva fragmentação e desarticulação do currículo” (pág. 22), como superar, em História, o planejamento “em degraus”?
3. Como a organização em ciclos pode se
distinguir da progressão continuada, ou
seja, evitar o risco de uma “nova forma de
exclusão” (pág. 22)?
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4. Sem reforçar a “ideologia do mérito individual” (pág. 23), como enfrentar as
condições de autoexclusão do aluno?
(Pensar conforme Paulo Freire “Ninguém
ensina ninguém, mas ninguém aprende
sozinho”).
5. Avaliar “o que o aluno precisa” significa
que não precisamos ser propositivos no
ensino?
6. Reconhecer a singularidade de cada escola (pág. 25) significa a relativização da
construção coletiva na rede? Como equilibrar isso?
7. Como equilibrar o fortalecimento dos
espaços de construção coletiva com uma
proposta uniforme para a rede?
8. Nas estratégias, como superar a competitividade pela solidariedade no ato de
aprender?
9. Como estender aos alunos “um modelo
que se aproxime de uma avaliação mais
compreensiva, contrário ao modelo de
competição, de classificação e ranqueamento” (pág. 30) e conciliar com a sua
distribuição em grupos de saber?
10.Nas avaliações institucionais, como encarar os problemas que transcendem a alçada de decisão da Escola?
11.Como trabalhar com a organização dos
grupos de saberes nos III e IV ciclos?
12.Avaliação diagnóstica: inicial ou contínua?
13.Como ensinar uma História integrada
sem cair no risco do distanciamento em
relação à experiência de vida do aluno?
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7. Ciclo ou Série?
A partir da década de 1980, verificou-se uma universalização do ensino básico,
com a eliminação dos exames de admissão
e vestibulinhos. Sabemos, porém, que essa
democratização do ingresso na escola pública não foi acompanhada de mudanças nas
políticas públicas e nos investimentos que
garantissem melhoria na qualidade de ensino. Assim, o processo de exclusão, que antes
acontecia no portão da escola, passou a se
realizar em seu interior, no processo de ensino e aprendizagem, seja através de reprovações constantes, seja por aprovações com
aprendizagem precária.
Uma das tentativas de saneamento dessa
precariedade do ensino e aprendizagem foi a
organização dos tempos em ciclos ao invés
de séries.
Segundo Maria Aparecida Jacomini (2004),
“a escola seriada cumpriu a função de reprodutora da estratificação social”4, na medida
em que, através da reprovação e evasão, assimila o princípio social da seletividade, reproduzindo a reserva de lugares determinados
às diferentes classes sociais. Assim como na
sociedade competitiva em que vivemos todos
têm chance, mas só os mais capazes conseguem progredir, na escola, todos têm o mesmo ensino, mas só quem merece aprende.
Para que a escola pública seja de fato democrática, há que se repensar o processo de
ensino e aprendizagem de tal forma que a
escola não se contente em garantir um ensino de qualidade, mas que se preocupe com
o aprendizado do aluno, que aceite o desafio
de saber por que muitos não aprendem.

4 Jacomini, Marcia A., A escola e os educadores em tempo de ciclos e progressão continuada: uma análise das experiências no estado
de São Paulo, in Educação e Pesquisa, São Paulo, v.30, set/dez 2004,
p. 403.

Dentro dessa preocupação, foram feitas
várias experiências de organização em ciclos,
entendida “como proposta alternativa para se
pensar o tempo, o espaço, os conteúdos e as
metodologias que compõem o processo de
ensino e aprendizagem”.5 Note-se que, nesta
definição, o ciclo não é simplesmente uma
série mais longa, organizada no intuito de
adiar as reprovações, mas uma tentativa de
reorganização do tempo que permita a universalização do aprendizado, tornando tanto
quanto possível desnecessárias as reprovações. Para isso, não basta alongar o tempo,
mas também adaptar os espaços, reorganizar
os conteúdos e metodologias.
Podemos então perceber que a organização em ciclos não se confunde com progressão continuada, pois seu mecanismo não se
coloca a serviço da economia de recursos para
livrar-se do aluno de forma mais fácil e rápida, mas, ao contrário, de mais investimentos
de recursos financeiros e pedagógicos para
garantir aos alunos uma flexibilidade maior
que lhes permita aprender, dentro da diversidade de suas condições. Não se pode falar em
ciclos se continuarmos a pensar os tempos e
os planos de ensino com a mesma rigidez do
ensino seriado. Há que se garantir a mobilidade do aluno dentro do ciclo, a valorização
dos projetos e dos tempos de aprendizagem
fora do tempo e espaço da aula.
Para que as Diretrizes possam ser construídas para uma escola em ciclos, conforme
opção (e ainda não realidade) de nossa rede,
temos de levar em conta, no detalhamento
dos conteúdos, estratégias e avaliação, os seguintes pressupostos:
1. Necessidade de maior tempo de discussão
entre os professores. O tempo de TDC é
exíguo e, via de regra, mal utilizado.
5

Idem, p. 403.
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2. Necessidade de uma postura de mais
questionamento por parte de todos os
profissionais envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem. Não podemos
mais, diante dos problemas que cada vez
mais se agravam e se avolumam, agarrarmo-nos ao que estamos acostumados a
ver e fazer, sem qualquer espírito crítico.

Um ciclo bem implementado proporciona algumas condições para que o professor realize essa distinção. Além disso, o
diálogo com os alunos para a construção
de um “clima” que se imponha aos “que
nada querem” e possivelmente os envolva. Desejável, para isso, a ajuda de um
psicopedagogo.

3. Necessidade de recursos mais consistentes, para garantia de espaços adequados
e reorganização dos tempos pedagógicos
dos profissionais, garantindo-lhes a possibilidade de melhor acompanhamento do
desempenho de seus alunos.

8. No detalhamento dos conteúdos, ao invés de uma lista rígida de assuntos a serem “dados”, a preocupação com o “fazer sentido” de cada assunto, entendido
como ponto de partida para compreensão
da realidade de nossa convivência. Nesse
sentido, temos de lançar mão de todos os
recursos ao alcance da escola para ampliação do universo mental do aluno.

4. Intensificação das discussões na rede sobre o ciclo, não simplesmente para que
todos saibam o que é, mas para definição
das estratégias para sua implementação.
5. A escola tem de ser pensada como um
todo por seus participantes. Ao invés de
“cada um ficar na sua”, pensar projetos
que envolvam a todos, respondendo às
necessidades da escola.
6. Preocupação em motivar o aluno para o querer saber e não simplesmente o estudar para
escopos externos ao processo de aprender.
Para isso, temos de assumir um posicionamento político contrário à cultura da sociedade de consumo que o aluno traz para a
escola, denunciando o hábito do mínimo esforço, a supervalorização do bem adquirido,
do prazer estéril e horizontes imediatos. A
cultura da sociedade de consumo constrói-se
num processo de infantilização, na medida
em que tutela os nossos sonhos e tende a
nos transformar em consumidores o tempo
todo, em todas as nossas relações, inclusive
na relação de aprendizagem.
7. Saber trabalhar com o aluno que se autoexclui da aprendizagem e com o aluno
que, ante alguma dificuldade, desanima.
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9. Preocupação constante com uma real interligação da rede, com apresentação e
discussão de experiências presentes nas
práticas dos professores. Até agora, em
nossa rede, nossa interligação está sendo
mais burocrática em torno de tarefas comuns a serem cumpridas do que em torno
da vida que ela pulsa.

8. Os conteúdos do
ensino de História
Nossa discussão sobre os conteúdos do
ensino de história partiu dos conceitos de Libâneo (1994) sobre os conteúdos do ensino
em geral. Segundo esse autor,
“Conteúdos de ensino são os conjuntos de
conhecimentos, habilidades, hábitos, modos
valorativos e atitudinais de atuação social,
organizados pedagógica e didaticamente,
tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida”6.
6 Libâneo, J. Carlos, Os objetivos e conteúdos de ensino, in Didática, série Formação do Professor, Cortez Ed., 1994, p.2.
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Nessa perspectiva, podemos entender que
os componentes do conteúdo são: conhecimentos sistematizados, habilidades e hábitos, atitudes e convicções7.
Como podemos entender esses conceitos
no ensino de História?
Os conhecimentos sistematizados certamente não são difíceis de serem elencados,
uma vez que foram objetos de longos estudos nas faculdades que nos licenciaram para
o magistério. A “assimilação ativa” também
não é segredo para o professor, na medida
em que estudar história é o seu ambiente vital e por isso faz sentido para ele.
Mas, como descrever conteúdos procurando que eles façam sentido para o aluno
que muitas vezes vê o passado como coisa
morta, sem sentido para uma vida sempre
aberta às novidades?
Antes de mais nada, devemos nos perguntar o que queremos que nossos alunos levem
da escola, da História que conosco estudaram. A capacidade de reproduzir uma série
de conhecimentos devidamente mensurados, mesmo que sem muito sentido em suas
vidas? Se conteúdo é também atitude, que
atitude esperamos? A sua preparação para
um bom desempenho num vestibular ou
num concurso de emprego? Reduzida a essa
atitude, a história aprendida não estaria fadada à vala comum das coisas descartáveis?
Se pretendemos o ensino de uma História que faça sentido e seja metabolizado na
construção da visão de mundo do aluno, ou
seja, uma História que seja de fato aprendida, temos de buscar outros referenciais para
a descrição de seus conteúdos.
Assim como em nossa vida pessoal
não conseguimos nos identificar sem uma
7

Idem, p.2.

descrição de conteúdos de nosso passado,
nossa identidade social se constrói a partir
de uma leitura da memória acumulada da
humanidade e do próprio grupo social a
que pertencemos, seja através da tradição
oral que perpassa gerações, seja no acesso
às fontes documentais diversas, escritas
ou não.
Esses conteúdos acessados tomam sentido na medida em que nos reconhecemos
como participantes de um grupo e de toda a
humanidade. É esse sentimento de pertencimento que dá sentido aos conteúdos de História. A partir dele podemos construir nossa
identidade própria. Quando desconsideramos nosso passado enquanto pertencentes
a um grupo, numa vivência de descartabilidade, supostamente “abertos ao futuro”,
sem raízes, corremos o risco de assumir uma
identidade que não é nossa.
Diante disso, qual é o nosso conteúdo
atitudinal?
As Diretrizes8 estatuem que a função da
escola é inserir-se no esforço da construção
de uma sociedade mais justa e mais humana
para todos. Não podemos nos engajar nem
esperar o comprometimento de nossos alunos numa ação transformadora do mundo,
sem a construção de uma autonomia nas
decisões diante da vida pessoal e social. A
alienação de nossa identidade é a contradição dessa autonomia, na medida em que
o posicionamento diante da vida e as decisões diante do futuro já estão prontos para
o nosso encaixe num papel social que já nos
está reservado.
Em suma, o que faz sentido nos conteúdos ensinados em História é um conjunto de
8 Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos – anos finais: um processo
contínuo de reflexão e ação, SME Campinas, 2010.

21

caminhos percorridos – SME CAMPINAS

conhecimentos que contribui para a construção de identidades sociais autônomas, ou
seja, o desvelamento de como nossa realidade presente se fez no tempo. Não importa a
distância temporal do fato e sim como este
se relaciona conosco, como fazer a ponte
entre os fatos passados com os referenciais
do presente.
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Além do acesso ao passado e seus referenciais, o ensino de História deve desenvolver
o senso crítico no sentido da desnaturalização dos mesmos e da leitura das ideologias
que permeiam a sua construção, conservação
ou esquecimento. Fazem parte também dos
conteúdos de História a percepção da diversidade cultural e a distinção entre mudanças
e permanências e seus porquês.

Capítulo 2

Como atingir os objetivos estabelecidos
para os anos finais do ensino fundamental:
detalhando saberes.

Tendo em mente os objetivos gerais estabelecidos nas Diretrizes para o ciclo III que,
no geral, orientam para a formação de uma
atitude reflexiva e crítica do aluno, sobrepondo-se à memorização de conhecimentos
a respeito de fatos históricos, nosso Grupo
de Formação discutiu e apontou algumas
perspectivas de conteúdo e método para os
dois anos que o compõem. A intenção não
é fornecer um conjunto de receitas prontas
ou propor métodos detalhados para trabalho
com cada conteúdo, num quadro bem elaborado e fechado, mas sugerir discussões de
pistas que auxiliem o professor no seu planejamento do curso de História.
No ciclo IV, procurando atender, particularmente no 8º ano, o objetivo de “contextualizar e valorizar o estudo da história local e
regional, como ponto de partida para o estudo
de diferentes contextos históricos”, estamos
propondo uma organização dos conteúdos tomando como ponto de partida a história das
origens de Campinas, ampliando até o contexto europeu das revoluções liberais do século XVIII e primeira metade do século XIX.
Partindo de nossa experiência em sala de aula,
sabemos que não damos conta a contento de
todos os assuntos normalmente programados,
em todos os anos, mas principalmente no 9º
ano. Por isso, tivemos de sugerir uma seleção
de assuntos que, a nosso ver, são suficientes
para o alcance dos objetivos propostos. Mas,
como tudo o que aqui discutimos e registramos, também essa seleção é apenas uma sugestão. Nada impede que o professor faça escolhas diferentes e atinja igualmente ou com
melhor resultado os objetivos propostos.

1. Detalhamento para o 6º ano
A formação do aluno leitor, nas mais
diversificadas leituras de “textos” escritos,
orais e imagéticos, perpassa todos os conteúdos de História e orienta para que estes
não sejam tomados como coisa pronta e acabada, na medida em que o aluno é incentivado a pesquisar e construir as suas respostas
ao questionamento do seu passado, tanto
como pessoa quanto como alguém pertencente a um grupo social. Para isso, antes de
tudo, ele precisa descobrir-se pertencendo a
uma sociedade.
Além da oralidade na pesquisa do passado dos grupos sociais de seu entorno, o
aluno pode experimentar o que são fontes
históricas, na análise de seus documentos
pessoais e familiares, anotações e fotografias,
para que entenda a sua necessidade na recuperação da memória social, ou seja, da que
ultrapassa o alcance das memórias individuais. Especialmente a análise de fotografias
permite o desenvolvimento da percepção das
mudanças e permanências, tanto em relação
às pessoas, quanto aos espaços construídos.
Com relação ao desenvolvimento da noção de tempo, bastante complicado nessa
idade de alunos de 6º ano, sugerimos que
se parta da própria idade dos alunos para
o estabelecimento de parâmetros que lhes
permitam uma compreensão mais aproximada dos tempos mais longos. Assim, por
exemplo, a noção de século transforma-se
em aproximadas dez vezes à idade do aluno,
representada em papel quadriculado ou tira

25

caminhos percorridos – SME CAMPINAS

de papel, para que possa, de alguma forma,
ser “visualizada”.
Com relação ao conhecimento “dos aspectos ligados ao modo de vida dos primeiros grupos humanos”, há que se atentar
para a oportunidade de um trabalho interdisciplinar com ciências e geografia. Como
a história ocupa-se das relações do homem
com a natureza e com o outro construídas no
tempo, é conveniente que deixe às ciências
naturais certos aspectos, como por exemplo, os anatômicos, a evolução humana, e
à geografia, o estudo das condições naturais
às quais os primeiros homens tiveram de se
adaptar. Cabe à história, especificamente,
discutir com os alunos o modo de vida dos
primeiros homens na sua relação com a natureza transformada através da técnica e nas
relações sociais que compreendem principalmente as relações de trabalho e poder, que
resultam em conhecimentos culturais diversos acumulados.
Há que se mostrar que as diferentes formas
pelas quais essas relações se realizam no tempo vão constituindo a diversidade de culturas
que incluem, em seu amplo conceito, tanto o
modo como o homem realiza essas relações
quanto o seu pensamento sobre elas.
Para que não se perca na diversidade, em
relação aos primeiros grupos humanos, achamos útil a generalização da divisão entre a
chamada “pré-história” e “história”, com o
cuidado de evitar os tradicionais preconceitos de desvalorização da primeira. As realidades estudadas, embora muito distantes no
tempo, principalmente para os alunos de 6º
ano, adquirem sentido se não perdermos os
referenciais de sua vida presente. Assim, no
estudo da pré-história, na relação com a natureza através da técnica, há que se mostrar que
certas descobertas como, por exemplo, o uso
do fogo, a criação de instrumentos, o conhe-
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cimento proporcionado por uma relação mais
íntima com a natureza, foram decisivas para
o futuro da humanidade. E, assim, o aluno vai
entender que o desenvolvimento da ciência
e da técnica responde fundamentalmente
ao atendimento de necessidades humanas e
não somente à necessidade de acumulação e
apropriação de riquezas. Nas relações sociais,
é importante o estudo da revolução neolítica
como divisor de modos de vida: no paleolítico, com o homem diretamente dependente da
natureza, sem nenhum senso de propriedade
particular e, no neolítico, com divisão social
do trabalho e consequente desigualdade social. Com esses conhecimentos, o aluno vai
perceber que as desigualdades não são naturais, dependentes da diversidade de capacidade das pessoas.
Ao tratar da origem do homem numa
perspectiva evolucionista, é frequente o conflito, nas mentes de muitos alunos, a respeito
da perspectiva criacionista ligada a concepções religiosas. Algumas sugestões para o
tratamento desse problema:
• explicação da diferença entre ciência e religião: enquanto ciência segue um método
baseado na razão, a religião baseia-se na
fé. Por isso, os objetivos também são diversos: enquanto a fé visa a uma mudança de atitude diante da vida, a ciência é
investigativa de uma verdade construída
e reconstruída constantemente com método racional.
• apresentação da diversidade de teorias
(evolucionista e criacionista), bem como
da diversidade de explicações mitológicas,
para que o aluno possa perceber as diferenças e os pontos semelhantes desses relatos.
• reflexão com os alunos sobre o sentido
do mito em nossa cultura, mostrando-lhes que o mito não é simplesmente uma
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explicação pré-científica, como defendia
o positivismo, mas um conjunto de relatos que têm um sentido diferente de uma
versão ingênua, concorrente da explicação
científica, acerca da elucidação da origem
do mundo. Assim, importante pesquisar o
conteúdo humano, em sua dimensão mais
profunda, nos relatos míticos.
No estudo das civilizações antigas, é necessário esclarecer bem o significado de civilização e as condições que possibilitaram o
seu surgimento na história. Civilização aqui
entendida como “modo de vida em cidade”,
diferente do modo de vida tribal. Nesse sentido, é elucidativo pesquisar gravuras de cidades antigas e compará-las com a visão que
temos hoje de cidade, procurando discutir as
diferenças e suas razões.
Ao invés de perder-se em detalhes, torna-se mais interessante e significativo ao aluno
estudar as várias civilizações antigas destacando os aspectos que as aproximam e as
distinguem, através de conceitos fundamentais como organização econômica, política,
social e cultural procurando sempre os “ganchos” com nossa experiência de vida presente. Para isso é necessário esclarecer bem
esses conceitos, através de exemplos e analogias. Assim, podemos priorizar o estudo das
civilizações, conforme as heranças culturais
legadas para nossa história.
Na história da Grécia Antiga, destaquem-se os seguintes aspectos:
1. A evolução política da oligarquia para a
democracia, em muitas cidades lideradas
por Atenas, em contraponto à aristocracia
de Esparta.
2. A relação entre a experiência democrática
e o desenvolvimento da filosofia, a partir de Sócrates principalmente. A filosofia

desenvolve-se como instrumento de debate político na Assembleia e, à diferença
de outras civilizações do mundo antigo, o
grego aprende a teorizar sobre a prática.
3. As limitações da democracia grega, por
conta da visão restritiva em relação às mulheres, aos estrangeiros e ao trabalho manual, próprio dos escravos. Explicitar como
tudo isso impregnou a nossa cultura.
Na história de Roma Antiga, destaquem-se os seguintes aspectos:
1. A ideia de formação de um império, conformando desde o início a evolução da
cidade. Buscar analogias com outras experiências históricas.
2. A centralização da propriedade da terra
nos grandes latifúndios da Roma antiga e
as lutas dos plebeus pela terra. Fazer analogia com o problema da concentração
fundiária nos nossos dias e movimentos
de luta pela terra.
3. A centralização do poder na fase do Império e as razões de sua deterioração.
Além dessas civilizações, temos também
de valorizar a história das civilizações antigas da África, para desmistificar a ideia do
atraso que, consciente ou inconscientemente “explica” a escravidão e, hoje, o subdesenvolvimento. Ao mesmo tempo, esse estudo servirá para valorizar as culturas africanas, constitutivas fundamentais da nossa
história.
Qualquer sugestão com relação ao modo
de trabalho com os alunos para desenvolver
essas noções básicas, que lhe permitirão um
estudo proveitoso da História, depende de
uma mudança na postura do professor. Hoje,
às mais das vezes, a dinâmica da classe se so-
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brepõe à dinâmica do professor e a tendência
que o professor encontra é a da dispersão.
Há que se desenvolver um trabalho para implante de uma postura de concentração. Sem
essa disciplina da concentração, não há fórmula milagrosa que leve o aluno a aprender
e, assim, mesmo os considerados melhores
viram meros cumpridores de tarefas.

• trabalho com imagens, para que o aluno,
além de entender, visualize as várias realidades estudadas.

De todo modo, o professor deve tentar
sempre novas ferramentas que possam envolver melhor o interesse do aluno, dentre
as quais:

2. Detalhamento para o 7º ano

• exibição de filmes, como “A Guerra do
Fogo” e documentários diversos sobre os
primeiros homens e civilizações antigas.
Evidentemente, não se pode ficar só na
exibição e, sim, sempre terminar na conversa, procurando extrair elementos que
possam esclarecer os assuntos trabalhados em sala;
• pequenas representações teatrais, envolvendo os alunos em todas as fases de sua
elaboração;
• promoção de debates, criando polêmicas
em vários assuntos;
• num trabalho interdisciplinar com Artes,
envolver os alunos na confecção de pinturas rupestres em ardósia, por exemplo;
• trabalhar metodologia de pesquisa com o
uso da informática. Além de tornar as aulas mais atrativas, isso pode desenvolver a
autonomia do aluno na pesquisa, proporcionando-lhe a oportunidade de trabalhar
com as fontes históricas;
• trabalho com mapas, para que o aluno
perceba a localização espacial das várias
culturas, bem como as mudanças espaciais da atuação do homem durante os
vários tempos históricos.
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• trabalho com jogos que possibilitam, de
alguma forma, uma representação que
permite refazer os fatos históricos e recriar suas tramas.

Para atendimento ao objetivo de “reconhecer a transição do escravismo antigo (clássico)
para o feudalismo...”, temos de retomar o período de crise do Império Romano, em suas
causas e as transformações que deram origem
às “vilas romanas”. Podemos destacar, nesse
estudo, as relações com as crises imperiais de
nosso tempo, destacando as contradições que
produzem a sua decadência.
Partindo da divisão do império romano,
podemos mostrar as diferentes saídas para
a sua crise: o feudalismo no ocidente, com
suas tentativas de reconstituição do império
romano com a formação do sacro império
romano germânico e o império bizantino
no oriente. Ao mesmo tempo, a formação
do império islâmico, no século VII, mostra
que a evolução histórica que deu origem ao
período que conhecemos como Idade Média foi diversificada e rica de possibilidades.
Essa diversidade fica ainda mais patente ao
acrescentarmos a evolução das sociedades
africanas e ameríndias. Temos de destacar
que, em que pesem algumas características comuns, as diferentes sociedades constroem suas histórias de forma original em
seus embates com diferentes condições de
tempo e espaço.
Especificamente sobre o feudalismo, é
importante ressaltar as suas relações sociais constitutivas. Vale dizer a relação servil
(de trabalho) e a de vassalagem (de poder)
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e como essas relações produziram uma sociedade estamentada que deixou marcas em
nossa cultura. A estamentação imprimiu-se
fortemente no espaço fechado e protegido
dos feudos. De forma análoga, podemos
observar no espaço de nossas cidades, a formação de lugares fechados e protegidos para
moradias, compras, diversões, etc., como reflexo de uma sociedade de classes e também
resguardando formas de estamentação.
Ainda em relação ao feudalismo europeu, temos de ressaltar o poder da Igreja que
se revelou principalmente na imposição de
uma visão de mundo assentada na teologia,
fazendo do pensamento racional um instrumento de explicação das verdades da fé e
não uma ferramenta de pesquisa autônoma
da realidade, ou, como se dizia, a filosofia
como “ancilla teologiae”. O que não significa
comungar com o julgamento dos renascentistas sobre a Idade Média como “idade das
trevas”. Os monges copistas dos mosteiros
foram responsáveis, em grande parte pela recuperação das obras de Platão e Aristóteles.
Além disso, o domínio cultural da Igreja era
um poder negociado com as elites e não penetrava totalmente em todas as camadas sociais. Basta ver o grande número de heresias
que a Igreja teve de combater. A própria necessidade dos tribunais de inquisição é suficiente para demonstrar a impossibilidade de
um domínio absoluto sobre as consciências.
Importante, aqui, a discussão com os alunos
sobre a liberdade religiosa e a importância de
um Estado laico para garantia da liberdade
de consciência e como isso é importante para
o exercício da cidadania.
No período conhecido como “baixa Idade
Média”, é necessário considerar as mudanças
que fizeram o feudalismo europeu iniciar sua
crise que irá desembocar no período de transição do mercantilismo. Assim, desde o movimento das cruzadas, com o fortalecimento

comercial das cidades da península Itálica,
até as viagens internacionais pelo Atlântico,
há que se considerar o ressurgimento do comércio monetário, das cidades e suas lutas
contra o domínio dos senhores feudais, o estabelecimento das rotas comerciais desde o
Oriente pelas antigas estradas romanas e as
mudanças que começam a se fazer sentir nas
relações servis do feudalismo.
Destaque especial, nesse período, deverá
ter a formação de Portugal e Espanha durante
a Guerra da Reconquista, em que as relações
feudais se revelam fortemente ligadas à terra,
base de troca por favores prestados e símbolo de poder. Com o fortalecimento da burguesia, a partir do século XIV, o feudalismo
português tomará características especiais
que influenciarão diretamente, depois, as
relações com a América portuguesa, no que
tange ao sentido da terra. Na distribuição das
capitanias e doação das sesmarias, verificase a tentativa de conciliação dos interesses
da burguesia e nobreza, na medida em que
a terra é doada em troca de obrigações bem
determinadas que incluem, além da obrigação de cristianização de seus moradores, a
produção de mercadorias valiosas no comércio europeu. Ou seja, a terra considerada, ao
mesmo tempo, como símbolo de poder e
instrumento de produção. Essa consideração
é importante para a compreensão, ainda no
presente, das dificuldades que o Brasil tem
de realizar uma reforma agrária mais radical,
na medida em que esta não envolve apenas
a aquisição de terras, mas também a interferência na estrutura de poderes locais.
No processo de transição do feudalismo
para o capitalismo, há que se compreender
o movimento de expansão do comércio monetário que nunca deixou de existir nas cidades italianas para o restante da Europa feudal, com a mediação dos produtos orientais,
principalmente as especiarias. Comércio mo-

29

caminhos percorridos – SME CAMPINAS

netário aqui entendido como substituindo o
objetivo de complementação pela acumulação de moeda. Ou seja, o meio transformando-se em fim, desde as raízes do capitalismo.
Esse movimento apresentou necessidades próprias, como a formação dos estados
nacionais. A estrutura por demais fragmentada do feudalismo travava o desenvolvimento do comércio monetário. A formação
dos estados nacionais, com a unificação da
língua, da moeda, das leis e dos costumes
veio atender a essa necessidade. A centralização de poder nos governos absolutistas,
além de possibilitar essa unificação, acumulou poder econômico para investimentos
que interessavam à burguesia usufruir e não
lhe interessavam assumir, como, por exemplo, as viagens internacionais pelo Atlântico
a partir do século XV.
Essa necessidade de centralização de poder na formação dos estados nacionais, além
da burguesia para o desenvolvimento do comércio, era também de sua sócia, a nobreza, que precisava de maior proteção contra
a intensificação das revoltas camponesas e
de novas fontes de recursos para compensar
as quebras na produção feudal. Por analogia,
podemos refletir com os alunos como as forças conservadoras na história frequentemente “pegam carona” nas mudanças que não
conseguem impedir, para se beneficiarem.
Dentro desse processo de formação dos
estados nacionais, é importante enfatizar a
formação de Portugal mercantil a partir da
Revolução de Avis, de 1383/4. Mostrar que
D. João, mestre de Avis, significativamente filho bastardo da nobreza, imposto pela
burguesia, representou o início de uma mudança que culminou com os investimentos
nas viagens internacionais pelo Atlântico que
mudaram definitivamente a história do feudalismo europeu.
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Além do atendimento de necessidades comerciais, de busca de novos caminhos para o
oriente, essas viagens internacionais devem
ser entendidas como consequência do novo
espírito de época inaugurado pelo Renascimento. O alargamento dos horizontes espaciais ligado à nova mentalidade de valorização da pesquisa e da vida humana. Para isso
é necessário mostrar a visão de mundo dos
renascentistas contraposta ao dogmatismo
da Igreja medieval, muito bem expresso no
filme Agonia e Êxtase.
No estudo do processo de exploração
colonial,é importante enfocar os aspectos
econômicos e culturais do encontro entre o
modo de vida europeu do mercantilismo e
a diversidade das sociedades indígenas da
América. Para isso, podemos começar pelo
mapeamento das diversas culturas americanas, presentes nos séculos XV e XVI, com a
caracterização geral de sua organização social e econômica: esquimós, algonquinos,
iroqueses, sioux e astecas na América do
Norte; maias, no sul do México e parte da
América Central; incas, nos altiplanos andinos, tupis e guaranis, no litoral do Atlântico
e jês, no Brasil central, além de várias outras
nações da Amazônia, mostrando suas especificidades e aspectos comuns, tanto na relação com a natureza quanto nas relações sociais. Esse estudo pode ser referenciado pela
pesquisa a respeito dos grupos indígenas que
ocupavam, à época, o espaço da atual região
de Campinas.
Num trabalho interdisciplinar com Geografia, pode-se estudar a diferença dos impactos ambientais da organização socioeconômica desses povos e do invasor europeu,
desvelando a lógica que presidiu à formação
dos países do Novo Mundo. Nesse processo de colonização, analisar com os alunos
a instalação da agroindústria do açúcar, na
colônia portuguesa e a mineração na colô-
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nia espanhola, procurando esclarecer que,
como o mercado consumidor era prioritariamente a Europa, as mercadorias não se
restringiam às coisas produzidas, mas eram
também as pessoas que produziam. O tráfico negreiro e a escravização indígena não
foram encarados como apenas meios de
produção como se constituíram em lucrativos objetos de comércio.
Devemos, aqui, considerar as condições
em que aconteceu a exploração colonial, estudando tanto a organização social das sociedades ameríndias quanto das africanas,
em suas especificidades e fragilidades diante do poder opressor do europeu. Por outro
lado, há também que se considerar o poder
de reação dessas sociedades, principalmente
no que se refere à defesa e preservação de
suas tradições e de suas identidades. Muito importante mostrar que os movimentos
de defesa e emancipação cultural de negros
e indígenas presentes nos dias de hoje têm
essa raiz histórica de resistência. Assim, é
importante pesquisar com os alunos os vários movimentos de resistência, com ênfase
para os quilombos.
Nesse estudo, os objetivos atitudinais que
se patenteiam é a compreensão do significado de cidadania e respeito à diversidade. As
lutas históricas dos negros e indígenas nos
ensinam que cidadania não se circunscreve
nos discursos, mas se constrói na luta por
direitos conscientemente assumidos e que
respeito não significa apenas tolerância mas
aceitação de nossa identidade como povo
mestiço e a descoberta da riqueza cultural
que dessa mistura resultou.
Os recursos metodológicos para o estudo
dos assuntos detalhados para o 7º. ano devem incluir os estudos com mapas, para que
o aluno perceba as mudanças espaciais provocadas pelas mudanças históricas, particu-

larmente importantes no estudo do processo
da colonização; exibição e discussão sobre
filmes como O Incrível Exército de Brancaleone, Agonia e Êxtase, 1492 Aventura no
Paraíso, A Missão, O Último Samurai, Coração Valente; debates; pesquisas de textos
e imagens em biblioteca e/ou internet, além
das atividades de produção escrita mediados
pela orientação do professor. Este deve ter
em mente que o objetivo da aprendizagem
do aluno não se esgota na apreensão de um
certo “volume” básico de conhecimentos,
mas na sua aplicação na reflexão sobre a sua
realidade e seu consequente alargamento de
horizontes.

3. Detalhamento para o 8º ano
O detalhamento de conteúdos para o 8º
ano pode se iniciar pela história de Campinas contextualizada no século XVIII.
Embora o contexto mais imediato seja o
desenvolvimento da mineração, há que se
voltar no tempo até o início da colonização,
a partir de 1532, quando se desenvolveram
dois núcleos colonizadores, com projetos
bastante distintos: no nordeste, com ocupação de tipo plantation, para produção de açúcar para exportação e no sudeste, com economia de subsistência e de comércio interno
de riquezas produzidas em menor escala nas
fazendas e, principalmente, de comércio de
escravo índio. A caça ao índio para comercialização como escravo, não só no comércio
interno da região mas também para outros
lugares da colônia, precedeu a busca pelos
minérios que começou a se desenvolver a
partir de 1695.
Essa volta aos primórdios de nossa colonização é importante para que os alunos
entendam como se deu o encontro de uma
cultura de origem europeia, como a dos
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bandeirantes, com a cultura dos nativos.
Importante perceber que, enquanto nações
indígenas inteiras foram sendo dizimadas,
transformadas em mão de obra escrava ou
deslocadas nas comunidades descaracterizadas nas missões, vários aspectos de sua
cultura foram se insinuando, formando o
modo de ser do dominador. Os bandeirantes
aprenderam muito com os índios para poder
sobreviver sem as amarras com a pátria de
origem: o uso de objetos, alimentos nativos,
construção de moradias e, principalmente, a
absorção da língua (tupi).
O estudo desse período serve para desmistificar o preconceito da liderança natural de São Paulo como “locomotiva” da
economia brasileira, que lembra um pouco
a ideologia do Destino Manifesto dos norte-americanos na sua marcha para o oeste. As
condições para seu grande progresso foram
dadas por injunções históricas mais recentes.
Durante a maior parte do período colonial,
São Paulo foi o “primo pobre” da economia
brasileira, puxada pelo nordeste. Não obstante, há que se ressaltar o papel do paulista
bandeirante na formação do território nacional e no pioneirismo que resultou na exploração dos minérios preciosos.
Campinas surge, nesse contexto, por
volta de 1722, às margens do Caminho dos
Goiases, da vontade de alguns aventureiros
que desistiram das viagens e optaram por fixar moradia nos campinhos nas clareiras da
mata, onde formaram fazendas que inicialmente produziam alimentos para venda aos
transeuntes do Caminho.
No contexto da mineração, é importante
estudar as mudanças sociais, econômicas,
políticas e culturais na vida da colônia. A sociedade mineradora mais urbanizada face à
sociedade açucareira centrada na casa grande,
o endurecimento do controle da matriz sobre
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a colônia e as consequentes revoltas na região
mineradora, a formação de um mercado interno com maior inter-relação com outras regiões, a formação de um sentimento nativista
que, antes, pouco se verificava, a mudança da
capital da colônia representando a mudança
de centro de referência da economia.
No curso dessas mudanças, Campinas ganhou mais importância. Quando se tornou
autônoma em relação a Jundiaí, em 1774, já
estava em curso a tentativa de desenvolvimento da produção alternativa do açúcar, no
momento em que a mineração também dava
sinais de exaustão.
Foi justamente nesse período de exaustão
da atividade mineradora, ao final do século
XVIII, que acontecem as principais revoltas
nativistas. É importante mostrar a sua vinculação com o contexto nacional e internacional. No contexto nacional, observar a
formação de uma sociedade mais enraizada
na colônia, proporcionada pela atividade mineradora que, pela sua especificidade, atraiu
maior contingente populacional de fora da
região e da colônia, constituído não só por
pessoas de alto poder aquisitivo, mas também pobres que se aplicaram à faiscagem
do ouro nos leitos dos rios e jazidas abandonadas. Isso permitiu a formação de um
mercado interno e, consequentemente, a integração das várias regiões do território da
colônia, até então subsistindo relativamente
isoladas. No contexto internacional, há que
observar as influências da ideologia liberal,
gestada nas revoluções do século XVIII e difundidas nos centros culturais europeus. Os
anseios de liberdade contrastavam com a dominação política sobre as colônias.
Sugerimos que os processos de independência dos países da América Latina sejam
abordados com um método comparativo,
num paralelo com o processo de indepen-
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dência dos EUA e entre as duas colônias –
portuguesa e espanhola.
Pode-se ressaltar que o processo de independência dos EUA foi gestado durante todo
o período de colonização, uma vez que os colonos, apesar de continuarem súditos ingleses,
como qualquer inglês da matriz, assumiram
um grau de autonomia bem maior que as colônias espanhola e portuguesa, na constituição
de seus aparelhos de poder. A independência
dos EUA deu-se justamente a partir de uma
reação à tentativa inglesa de anulação dessa
autonomia, através da taxação unilateral.
Enquanto isso, na colonização portuguesa e espanhola os centros de decisão sempre
foram externos, centralizados nas matrizes e
impostos com mãos de ferro. Consideradas
as suas similitudes, como a política do pacto
colonial e a organização da propriedade da
terra nos estatutos da sesmaria e da encomenda, de origem feudal, que gestou a atual
estrutura de concentração fundiária, há que
se observarem também as suas diferenças:
• na organização administrativa: enquanto na colonização espanhola houve uma
divisão em quatro vice-reinados e quatro
capitanias gerais, que deram origem à diversidade de países após a independência,
na colonização portuguesa houve, desde
o insucesso da maioria das capitanias hereditárias, a implantação de uma política
de centralização de poder, o que possibilitou, apesar de todas as revoltas regionais,
a construção de um estado unificado após
a independência.
• na organização social, podemos observar, na colonização espanhola, um peso
maior dos criollos que eram os principais
proprietários das minas e latifúndios, mas
que não controlavam o poder político,
exercido, nos moldes feudais, por pessoas

da confiança da Coroa espanhola, os chapetones. De tal forma que podemos observar os processos de independência dos
países de língua espanhola da América
Latina em duas perspectivas igualmente
importantes: o enfraquecimento da Coroa
pela investida de Napoleão e o conflito interno entre criollos e chapetones. Enquanto isso, podemos observar no processo de
independência da colônia portuguesa um
peso maior do contexto internacional: a
imposição do Bloqueio Continental por
Napoleão e a reação inglesa que possibilitou o comércio direto com a colônia portuguesa e a sua manutenção após a Revolução do Porto de 1820, culminando com
a proclamação da independência do Brasil
por D. Pedro. Nossa independência política de Portugal, ao preço de nossa dependência econômica em relação à Inglaterra.
Das revoluções liberais do século XVIII
e seus desdobramentos no século XIX, elegemos como básicas a Revolução Industrial,
início da consolidação do capitalismo moderno e a Revolução Francesa, base das várias formas de democracias representativas
ou constitucionais.
No estudo da Revolução Industrial, sugerimos os seguintes aspectos a serem ressaltados:
• esclarecimento sobre a mudança no processo produtivo, com a sua mecanização,
que possibilitou o aumento da produção,
bem como inaugurou um processo de
contínuo aperfeiçoamento tecnológico;
• as consequentes mudanças nas relações
de trabalho: o trabalho assalariado, a venda do tempo de trabalho e a consequente
alienação do trabalhador em relação ao
produto de seu trabalho, e também a exploração do trabalho pelo capital;
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• as consequências do aumento da produção
na relação entre produção e necessidade:
a produção desvincula-se da necessidade,
uma vez que esta também passa a ser criada, movimento básico na gestação da sociedade de consumo em que vivemos;
• as consequências de ordem ecológica: a
desvinculação entre produção e necessidades reais e sua vinculação ao lucro crescente levando ao esgotamento dos recursos naturais, no aumento da poluição e no
desequilíbrio ecológico;
• as mudanças nos espaços urbanos que
passam a privilegiar a movimentação em
massa de trabalhadores para produzir,
transporte rápido de produtos a serem
consumidos e de pessoas para consumir,
bem como sua atratividade à população
do campo, o que produz o processo de
urbanização.
• No estudo da Revolução Francesa, a nosso ver, é necessário ressaltar os diversos
segmentos sociais envolvidos e seus interesses e como, na luta entre eles, esses
interesses vão se alternando no exercício
do poder. De seus resultados, ressalte-se:
• a implantação dos governos representativos, repúblicas e monarquias constitucionais. Importante discutir bem com os alunos os conceitos de monarquia, monarquia
absoluta, monarquia constitucional e república (comparando-se com o conceito de
república na Roma antiga e na atualidade);
• comparação entre a democracia representativa a partir do século XVIII e a democracia direta dos gregos antigos;
• a importância da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão de 1791 e os
avanços da Declaração da ONU de 1948 e
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o que isso representa na formação de nossa consciência cidadã;
• estudo do sentido da constituição para a legitimidade do poder e garantia dos direitos
do cidadão. Pode-se recuperar a história de
nossas constituições, numa visão bem panorâmica, observando os avanços na consciência dos direitos políticos e sociais.
Como o objetivo maior da aprendizagem
não é a memorização de conhecimentos
sem sentido, mas “fazer uso de conceitos e
do conhecimento histórico geográfico para
ler e interpretar o mundo no qual vivem e
atuam como agentes transformadores”, todos os instrumentos de ensino que forem
utilizados devem servir para incentivar o
pensamento autônomo do aluno. O instrumento imediato que o professor tem à mão,
e que não pode ser desprezado, é o livro didático, pelos recursos que oferece, de textos
e imagens. Mas para que seu uso seja mais
eficaz, carece de complementação de outros
recursos: pesquisa na internet, visitas virtuais
a museus e bibliotecas, pesquisa de campo,
principalmente no que se refere à história de
Campinas, exibição e discussão sobre filmes
alusivos aos assuntos estudados, utilização
de músicas, pinturas, obras literárias, etc.
Ou seja, tudo o que possa deslocar o aluno
do que ele está acostumado a ver e sentir,
para que sua capacidade de visão se alargue
e possa então voltar à sua realidade sabendo
contextualizá-la melhor.

4. Detalhamento para o 9º ano
Normalmente os livros didáticos propõem
uma carga de conteúdos muito grande, com
a justaposição de capítulos de história geral
e história do Brasil, com o intuito de ensinar
uma história integrada. O resultado é que o
professor não dá conta ou o aluno não conse-
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gue aprender quase nada, ou as duas coisas.
Por isso, nossa proposta é que o professor
eleja alguns temas mais importantes (podem
ou não serem os sugeridos a seguir) em torno dos quais consiga integrar a história local,
nacional e global. Julgamos de fundamental
importância a abordagem do período histórico do final do século XIX até a atualidade
através dos seguintes temas:

Neocolonialismo
A intensificação da produção industrial a
partir das inovações tecnológicas da segunda
revolução industrial levou à necessidade de
novos mercados. Essa necessidade explica a
integração da África, Ásia e América no capitalismo internacional cada vez mais monopolista. Essa integração se dá através da subserviência à lógica do capitalismo dos países
industrializados da Europa e EUA, dentro
da qual cada região do mundo integrada ao
capitalismo deveria obedecer a sua “vocação
natural” de fornecer produtos primários e
consumir produtos industrializados.
Dentro dessa lógica, entendemos o desenvolvimento de um ideal de modernidade
suficientemente forte para cativar as elites
dos povos dominados que, para alcançá-lo,
ajuda a mudar costumes tradicionais e lançar
a maioria das populações numa situação de
dificuldade cada vez maior para manutenção
de sua própria sobrevivência. Há que se observar esse contraste entre riqueza e miséria,
responsável pela intensificação da maioria
dos conflitos ocorridos no decorrer do século
XX, alguns dos quais se estendendo até hoje.
Esse ideal de modernidade provoca, no final do século XIX, o aparecimento de falsas
teorias científicas defensoras da valorização
de uma determinada “raça” abrangendo as
populações dos países europeus e america-

nos industrializados, em detrimento de outras que até então não tiveram acesso aos
benefícios da modernidade. A exacerbação
dessas ideias, sabemos bem no que resultou,
principalmente na década de 1930.
No Brasil, podemos ver nessa época o desenvolvimento da cafeicultura e, a seu reboque, o início de um processo de industrialização restrito à produção de bens de consumo mais imediato como alimentos, produtos
de higiene e limpeza, tecidos, etc., de forma
ainda restrita e de modo a não ameaçar os
interesses dos grandes grupos internacionais
que, aliás, não se interessaram ainda em investir diretamente em nossa produção. Os
investimentos ingleses, na época, concentraram-se no transporte ferroviário e energia.
Dentro desse movimento, podemos ver
a implantação das ferrovias, ligando as zonas produtoras cada vez mais distantes aos
portos de embarque do café para o exterior.
Podemos acompanhar os reflexos desse movimento aqui em Campinas, com a construção do trecho de ferrovia até Jundiaí, bem
como um desenvolvimento industrial bem
significativo, de fundições à produção de implementos agrícolas para a cafeicultura.
O ideal de modernidade levou também à
necessidade das reformas urbanas do final de
século XIX e início do século XX. Importante
estudar com os alunos como essas reformas,
particularmente a do prefeito Pereira Passos,
no Rio de Janeiro, que afastou os pobres dos
cortiços do centro da cidade para as favelas
em seu entorno, tirando do contato imediato
com as pessoas de bem as então chamadas
“classes perigosas”. Importante ver também
como as classes populares reagiram, através
das várias revoltas do final do século XIX,
início do século XX (Guerra de Canudos, revolta do Vintém, revolta da Vacina, revolta
da Chibata, etc.).
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Abolição da escravatura
A abolição da escravatura deve ser vista
dentro do contexto da consolidação do capitalismo industrial durante o século XIX.
Nesse sentido podem-se ver as pressões
da Inglaterra sobre os países escravistas da
época, particularmente o Brasil, desde os
tratados comerciais assinados por D. João
em 1810. A necessidade de ampliação de
mercado consumidor para os produtos industrializados não se coadunava com uma
relação de trabalho que não gerava mercado. É interessante fazer aqui um paralelo
com a abolição da escravatura nos EUA durante a Guerra de Secessão, que atendia aos
interesses dos estados industrializados nortistas de ampliação de mercado nos novos
estados do oeste, enfrentando a competição
dos sulistas que queriam lhes vender os escravos de suas criações.
Além das necessidades do capitalismo internacional, há que se considerar também a
importância do movimento abolicionista. É
importante mostrar que a escravidão nunca
foi aceita pelos escravos, que sempre reagiram contra ela, principalmente pela formação dos inúmeros quilombos cujas heranças
permanecem em grande parte nos dias de
hoje. No século XIX o movimento se intensificou no abolicionismo em contraposição aos
movimentos eugenistas que defendiam uma
política de branqueamento da população
brasileira. O principal efeito dessa política foi
a imigração estrangeira para substituição do
trabalho escravo.
Dentro desse processo de abolição da escravidão e sua substituição pelos imigrantes
estrangeiros, é importante considerar a lei
de terras de 1850 que, atendendo aos interesses dos cafeicultores, proibia a ocupação
de terras devolutas, garantindo-lhes o exército de reserva de mão de obra para suas
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fazendas. Sugerimos o estudo comparativo
com o Homestead Act de 1862 dos EUA,
que, atendendo a interesses de ocupação do
território na Marcha para o Oeste, facilitava o acesso à propriedade da terra. Pode-se
comparar também com política semelhante
no sul do Brasil, região de conflito territorial
com nossos vizinhos.
Pode-se concluir a abordagem desse tema
com estudos a respeito do movimento negro
em Campinas e visita a alguma comunidade
quilombola.

Primeira Guerra Mundial
Além de suas causas e pretexto, há que se
atentar principalmente para os seus efeitos,
nas mudanças, na configuração geopolítica
da Europa e nas relações internacionais, com
o enfraquecimento da Inglaterra e início do
fortalecimento dos EUA.
No Brasil, um resultado imediato foi o
incentivo ao desenvolvimento industrial e
enfraquecimento econômico e político dos
cafeicultores. Durante a década de 1920 as
camadas populacionais urbanas ganham importância nos vários cenários da vida social,
política, econômica e cultural do Brasil: o
movimento operário, os movimentos tenentistas, a semana de arte moderna, etc.
A Revolução de 1930 encerra o período
de hegemonia dos fazendeiros do café e inicia novo período de hegemonia da burguesia
industrial e financeira.

Revolução Russa
Reportando-se ao movimento operário
em crescimento desde a metade do século
XIX, é necessário estudar com os alunos as
suas várias tendências ideológicas, como o
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anarquismo, o marxismo e a social democracia. Dentro desse movimento, estudar as
especificidades da Revolução Russa, dentro
do contexto da primeira guerra, que permitiram uma autêntica revolução popular socialista em um país de esmagadora maioria
populacional camponesa. Estudar também
como se deu o desenvolvimento do socialismo russo durante a primeira metade do
século XX, como, ao invés da prevista evolução para o comunismo, o socialismo soviético desembocou numa ditadura de estado stalinista.
Necessário também analisar com os alunos a influência da Revolução Russa e do
socialismo soviético na fundação e orientação ideológica dos vários partidos comunistas no mundo, particularmente no Brasil,
onde, durante a década de 1920, o movimento operário troca a influência anarquista
pela comunista. Analisar também a influência dos comunistas em vários momentos
históricos no Brasil, na primeira metade do
século XX.

Ascenção dos totalitarismos
Começando pela crise capitalista de 1929,
podemos acompanhar o processo que deu
fim ao capitalismo liberal e promoveu uma
intervenção cada vez mais forte do Estado na
economia. Nos países mais fragilizados pela
Guerra, essa intervenção se radicalizou penetrando em todas as dimensões da vida social,
política, econômica e cultural na implantação
dos totalitarismos.
Importante aqui trabalhar bem o conceito de totalitarismo contraposto ao de
cidadania. No totalitarismo é o Estado que
dá identidade ao indivíduo enquanto que,
numa democracia, é o cidadão que dá identidade ao Estado.

Acompanhar como evoluíram as várias
formas de totalitarismos, principalmente o
nazismo e fascismo, nos vários países europeus e no Brasil com o Estado Novo. Observar que a ascensão dos totalitarismos não se
resume, embora se explique em grande parte, a uma saída pragmática para a crise do
capitalismo liberal, mas foi movida por uma
ideologia muito forte que penetrou nas várias camadas populacionais, independente de
sua posição social.
Analisar também as heranças dessas ideologias totalitárias presentes ainda hoje em
vários países da Europa e aqui no Brasil, sob
a forma de preconceitos contra migrantes e
pessoas de orientação sexual diversa. Para
auxiliar nessa reflexão, é interessante utilizar, dentre outros, o filme “Os escritores da
Liberdade”.

A Segunda Guerra Mundial
Além de suas causas mais remotas e imediatas e sua periodização, há que se analisar
a posição de cada um dos países envolvidos,
incluindo o Brasil, os fatores que decidiram
nossa participação na Guerra, contra os estados totalitários em pleno Estado Novo.
Importante também estudar como ficou a
configuração do mundo por causa da Guerra e quais os seus efeitos na vida da sociedade brasileira, principalmente no fim do
Estado Novo.

O mundo pós-Segunda Guerra
Nesse tema geral, vários assuntos podem
ser sugeridos:
• O período da Guerra Fria e seus reflexos
principalmente no Brasil e em outros países da América Latina, com as ditaduras
militares;
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• A ascensão e queda do chamado socialismo real e a nova configuração do mundo
após a dissolução da União Soviética, a
unificação da Alemanha, a dissolução da
Iugoslávia, etc;
• A ascensão do neoliberalismo e seus efeitos sobre as economias dos países subde-
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senvolvidos. Sua atual crise, em paralelo
com a crise de 1929. Analisar esse movimento, no Brasil, durante a chamada
Nova República: a implantação de uma
economia neoliberal a partir do governo
Collor e o início de sua superação a partir
do governo Lula.

Capítulo 3

Reflexões sobre método

1. Primeiras discussões sobre
método (partindo do texto Os
Métodos de Ensino, in Didática/série
Formação do Professor, de José Carlos
Libâneo, SP, Cortez Ed., 1994).
Há uma relação indissolúvel entre o método e objetivos e o método e a realidade do
aluno. Temos de saber de onde partimos e
onde queremos chegar. Essas duas pontas
devem se configurar como referenciais constantes de nosso trabalho.
Nossos objetivos, como professores de
História, não se esgotam em procedimentos
didáticos com vistas a conseguirmos que o
aluno apreenda alguns conhecimentos a respeito do passado. Nossos objetivos específicos estão referenciados e compreendidos
nos objetivos gerais da escola que, em última análise, reportam-se aos mesmos estabelecidos pela LDB, ou seja, à formação do
cidadão.
Isso implica em considerar nossas opções
metodológicas fundadas, não numa busca de
eficiência técnica, mas, num necessário posicionamento político. Que tipo de sociedade
almejamos construir com a participação ativa do aluno, já que o nosso mundo e o dele é
um só? Nenhum método de ensino se constrói sobre uma pretensa neutralidade política, em função de uma cientificidade descolada do mundo em que vivemos.
Se há objetivos gerais da escola que devem referenciar os métodos de todas as
disciplinas, nossas opções não podem ser

tomadas isoladamente e, sim, num intenso
debate entre os professores e destes com
toda a comunidade escolar. Obviamente,
nós professores não temos a mesma visão
de mundo e de sociedade. Por isso mesmo o
debate tem de ser constante e cada vez mais
intenso. Cada um tem o direito às suas opções políticas, mas esse direito não se resguarda na recusa ao debate, pois buscamos
os mesmos objetivos.
O fomento do debate encontra as seguintes dificuldades na concretude de nosso quotidiano:
• A acomodação. Cada um de nós tem uma
sequência de trabalho, uma rotina e ideias
sobre a educação que não quer arriscar
num debate. É preciso disposição para defender seus pontos de vista e para ouvir
os outros.
• O tempo que temos fora das aulas é insuficiente e mal aproveitado. Temos de
exigir o mínimo de um terço da jornada,
dedicado à formação, estabelecido na lei
do piso. O mau aproveitamento do tempo
está muito ligado ao peso da burocracia.
O tempo do registro, necessário sem dúvida, não pode suplantar e ou substituir
as ações registradas, na ilusão de que, se
uma série de exigências burocráticas for
cumprida, a realidade automaticamente
muda (algo a ver com o suposto poder
mágico das pinturas rupestres?).
A compreensão do método passa também
por um conjunto de procedimentos, ações e

41

caminhos percorridos – SME CAMPINAS

atitudes que são próprias dos alunos, na busca dos mesmos objetivos. A aprendizagem
acontece numa construção mental ativa, por
parte do aluno, na relação com o que o professor se propõe a ensinar.
Esse envolvimento do aluno enfrenta também as dificuldades do quotidiano:
• Desencontro de interesses. Normalmente
nossos objetivos de longo prazo chocam-se com o imediatismo do aluno. Isso requer, de nossa parte, um questionamento
que vai além do “conteúdo” estabelecido
em nosso plano de ensino, em direção ao
questionamento de sonhos e perspectivas.
Nesse aspecto, temos de lembrar que educamos mais pelo que conseguimos mostrar do que pelo que falamos.
• Indisciplina dos alunos e condições precárias de trabalho. Temos de implantar
um clima de discussão constante, na comunidade escolar, sobre o papel e importância da escola e o papel das famílias na
educação, bem como sobre as políticas de
governo.
• Dissociação entre a mentalidade escolar e
os valores que queremos passar. Os alunos são normalmente capazes de transformar esses valores em tarefas escolares,
sem assumi-los em suas atitudes. Ou seja,
quando propomos um tema sobre valores
éticos para discussão, podemos perceber
que facilmente eles transformam isso
numa simples tarefa escolar, sem que os
mesmos sejam assumidos em suas atitudes rotineiras. Além de uma questão
metodológica, isso também implica uma
discussão sobre avaliação.
• Num trabalho conjunto dos professores,
é necessário ensinar como se aprende e
desenvolver a concentração do aluno no
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que ele está fazendo. Segundo Libâneo,
ao invés de “aprender fazendo”, “aprender
pensando naquilo que faz”.
• O sentido do que ensinamos deve ser
buscado na problematização do passado. História não se faz numa coleção de
fatos passados, mas na problematização
do passado a partir de preocupações que
nosso presente inspira.
Finalmente, na relação entre método e
técnicas de ensino, é pertinente a discussão
sobre a obsolescência da escola. Há muito
vem se veiculando a crítica a uma escola que
se recusa à mudança, inserida num mundo
que se transforma rapidamente.
É obvio que novos instrumentos, como
lousa digital e computador, facilitam a nossa
comunicação com os alunos que já nasceram
respirando informática. Mas, de nada adianta uma postura tecnicamente moderna, se
nosso diálogo com eles for pautado por uma
educação bancária, na definição de Paulo
Freire. Assim também, de nada adianta o uso
de modernas técnicas se o objetivo da escola,
ao invés de ser a formação de cidadãos autônomos que contribuirão na construção de
uma sociedade mais justa, for o adestramento de habilidades para se dar bem no vestibular, num concurso ou qualquer outro encaixe
social pronto e imutável.

2. Métodos de ensino e
cotidiano da escola
O objetivo da escola é, em última análise, a formação do cidadão, mesmo quando a
preocupação é a qualificação para o trabalho.
Mas, o que é o cidadão e quais as condições
do exercício da cidadania na escola? A questão é pertinente porque a formação do cidadão implica o exercício da cidadania e não

Capítulo 3 – Reflexões sobre método

simplesmente a preparação para algo que vai
acontecer no futuro da vida do educando.
Entendemos que cidadão é a pessoa com
esclarecimento suficiente de que não depende da tutela de ninguém e, quando depende,
tem consciência do por quê.
Há que se discutir, antes de tudo, se a escola que estamos ajudando a construir é uma
escola cidadã ou um puro reflexo das condições sociais. Na medida em que a escola não
consegue visibilizar seu papel na sociedade,
mais do que refletir, ela consegue contribuir
para a piora dessas condições.
O que está dificultando uma postura ativa
da escola na sua relação com a sociedade?
Vários obstáculos foram apontados em nossa
discussão:
• Foi observada uma diferença entre a postura de muitos alunos na escola e em outros ambientes, como por exemplo, nas
igrejas. O que leva o mesmo aluno ser “focado” numa atividade da igreja e disperso e indisciplinado na aula? São várias as
razões possíveis. Talvez na igreja ele veja
uma vantagem mais tangível para a sua
vida e ou porque a escola tornou-se um
ambiente muito solto, sem limites e regras definidas. Muitas vezes se confunde
o respeito aos direitos da criança e adolescente com tolerância à irresponsabilidade
dos seus atos, na contramão da formação
da cidadania.
• Falta de uma avaliação mais rigorosa da
execução das várias políticas de assistência social. Em que pese a importância dessas políticas no processo de inclusão à escola e na garantia das condições mínimas
de vida, em obediência ao princípio constitucional do direito à vida, a contrapartida não é exigida ou não é suficiente para

a educação à cidadania. O programa Bolsa
Família exige como contrapartida apenas
a presença do educando na escola. O fornecimento de uniformes e material escolar nada exige, deseducando o cidadão, ao
reproduzir tutelados do poder público.
• Essa ausência de compromisso, tanto
nas relações familiares quanto na relação
com o poder público, contamina as relações de aprendizagem na escola. Não há
mais cobrança, nem de postura, nem de
aprendizagem. O aluno não precisa mais
provar nada. É o professor que é instado
a tudo provar no lugar do aluno, como
se o processo de ensino e aprendizagem
tivesse mão única. Os recursos a que o
aluno tem direito, nos casos de retenção,
seguem essa lógica capenga: se a escola
não consegue provar que fez todo o possível para que o aluno aprendesse, é decidida a sua aprovação, ou seja, atestado
que ele aprendeu.
• Assim, com o relaxamento da cobrança,
muitos alunos vão acumulando cada vez
maiores dificuldades até o final do período escolar. Nesse meio tempo, o arrefecimento da cobrança é o único remédio
para que eles não desistam e sejam empurrados pela escola somente ao final.
• Há um distanciamento enorme entre as
teorias consumidas e a realidade de nosso quotidiano. Os modismos ainda imperam na rede, sem uma avaliação mais
rigorosa de resultados, vale dizer, sem um
confronto cara a cara com a realidade. E,
assim, novas teses se multiplicam e a situação não muda.
• Apesar de observado um progresso na
participação dos professores no processo de elaboração do PP da escola, continua sendo este, em parte, uma peça de
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ficção, na medida em que a preocupação
dominante é o cumprimento de exigências burocráticas nas idas e vindas até a
sua aprovação, em prejuízo da preocupação em retratar o real perfil da escola,
suas reais dificuldades, sua relação com a
comunidade, a realidade de seus alunos
e o que a escola se propõe a fazer para
solução de seus problemas. Na elaboração do PP e seus adendos, a realidade da
escola deveria ser o referencial de todos
os esforços, pois é isso que o sustenta. As
exigências burocráticas não se sustentam
por si próprias, sendo, muitas vezes apenas uma carga a mais de trabalho, sem
nenhuma ajuda à escola no desempenho
de suas funções.
• As relações sociais na escola estão cada
vez mais complicadas e não dependem
apenas do que professores e especialistas
sabem fazer. O problema se agrava com
classes superlotadas e com a presença de
vários alunos com necessidades especiais,
sem que o professor tenha condições de
dar conta de, ao mesmo tempo harmonizar o ambiente e cumprir sua função de
ensinar. Por isso e, inclusive para otimização dos recursos, pensamos que a escola
não pode mais funcionar isoladamente. É
necessária uma ação intersecretarias, principalmente com Saúde, Cultura, Esportes,
Segurança para o desenvolvimento de
projetos que atendam mais plenamente
às necessidades de nossos alunos.
• O Sindicato que nos representa não tem
se dedicado suficientemente à liderança
de esforços para coordenar uma luta pela
melhoria de nossas condições de trabalho
e nem nós temos cobrado suficientemente
uma mudança de postura.
Julgamos ilusório pensar um método de
ensino para nossa disciplina desligado dessas
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preocupações gerais em relação à realidade
do quotidiano de nossas escolas. Seria tentar
matar leão com estilingue. O que não significa dizer que somente poderemos discutir
um método específico para História, quando resolvidas essas questões do quotidiano.
Apenas que essas discussões não podem caminhar desligadas, sem o risco de produzirmos mais uma tese para dormir em estantes
e gavetas.

3. Reflexões sobre o método
em nossa prática
As representações sociais que o aluno traz
para a escola, ponto de partida do processo
de ensino e aprendizagem, não são produções originais dele. Estão impregnadas de
ideologias, compostas tanto das ideias que
desenvolvem a partir de sua experiência de
vida, quanto, principalmente, do conjunto
de ideias utilizadas pela classe dominante
para justificar e mascarar os seus interesses.
A cultura informal de nossos alunos tem suas
raízes no campo do que Gramsci denominou
de senso comum, construída dentro de uma
“lógica”, de paradigmas de seu meio social,
plasmados conforme seu entendimento. As
informações que chegam às suas mentes
organizam-se dentro desses paradigmas e
assim vão tomando sentido.
As ideologias, em seus vários matizes, inclusive éticos, estéticos e religiosos, são predominantemente próprias das classes dominantes que, por meio delas, universalizam os
seus valores e assim mascaram os seus privilégios. Por isso apresentam-se como um conjunto de verdades tomadas como irrefutáveis
ou axiomas que se impõem por si próprios.
Dialogar com as representações sociais de
nossos alunos não significa partir delas como
valores absolutos, mas desconstruí-las pela
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crítica, no sentido de esclarecer o seu significado e valores envolvidos, principalmente o
individualismo e o consumismo.
Nesse diálogo, não podemos nos declinar
de nossas responsabilidades com a suposição
de que as condições sociais, dentro das quais
a cultura informal de nossos alunos é constituída, se impõem, pois acreditamos que
eles, como nós, têm também capacidade de
crítica. Não temos o poder de concorrência
vis a vis com os meios técnicos modernos de
dominação ideológica, principalmente a TV.
Mas, se perdemos em extensão, ganhamos
em profundidade, pois podemos ver e mostrar a sua trama pelo avesso, ou seja, podemos desconstruí-la pela crítica.
Para isso, é necessário entendermos, além
dos valores introjetados, os mecanismos utilizados por esses modernos meios de comunicação para dificultar o desenvolvimento da
consciência crítica, principalmente na aprendizagem da História.
Segundo Amos Oz, romancista e professor israelense, o desinteresse de nossa
juventude pelo passado deve ser entendido
dentro de um processo mais amplo que ele
chama de “infantilização da humanidade”
que tende a transformar cidadãos em consumidores. O entendimento do processo produtivo é substituído pelo consumo de coisas
prontas, tanto dos bens materiais quanto
dos imateriais. Ao invés de pensar, consumir
ideias prontas a propósito dos valores éticos,
estéticos, religiosos.
A televisão e o computador são meios
muito apropriados para a potencialização
desse processo, na medida em que eliminam
a sequência na simultaneidade. A imagem
pronta que presentifica o espaço e o tempo,
elimina os intervalos e a sequência que revelam a trama. Por isso, também nas aulas de

História, nós, professores, enfrentamos essa
dificuldade da recusa do pensar: a maioria de
nossos alunos tem dificuldade tanto de suscitar questionamento quanto de produzir, com
autonomia, respostas a questões propostas.
Acomoda-se no consumo de respostas prontas, “pescadas” nos livros didáticos ou nas
pesquisas via internet.
Buscar os ganchos que nos ligam ao passado inclui a crítica constante dessa acomodação ao presente, nos dois sentidos, tanto
o presente que se recusa ao passado, quanto
o presente como coisa dada, sem esforço de
construção.
Diante da magnitude dessas dificuldades,
temos de redimensionar os esforços que
muitas vezes imaginamos necessários para
tornar a escola prazerosa e as nossas aulas
com maior poder de encantamento de nossos alunos. Se “prazerosa” significar a adesão
à lei do mínimo esforço ou tentar uma concorrência com o prazer alienante proporcionado pelos atuais programas da TV comercial ou pelos equipamentos eletrônicos da
forma como usam, a escola nunca poderá ser
“prazerosa” para os nossos alunos.
Os recursos lúdicos, usados no ensino,
têm a sua importância para o “comercial” do
assunto que queremos tratar, principalmente
para nossos alunos de 6º e 7º anos. Podemos
usá-los, mas, com a consciência de seus limites. Carregam eles um forte apelo à memorização, sem quase nenhuma utilidade para
ressaltar o sentido dentro de um processo de
reflexão. Nesse sentido, esses recursos servem às mais das vezes ao reforço do método
tradicional, com a falsa aparência de apelo
à atividade do aluno. Este é instado a assumir uma carga um pouco maior de informações, mas sem saber o que fazer com elas.
Se o acúmulo de informações não produz
automaticamente uma consciência crítica, o
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desenvolvimento desta pode criar a necessidade de uma busca de informações que se
inicia e ultrapassa o tempo escolar.
Um dos recursos mais apropriados ao desenvolvimento da crítica são as saídas pedagógicas, visitas a museus, sítios históricos, etc.
O simples exercício de saída do quotidiano é
um passo importante na ampliação das mentes e sua abertura a novos questionamentos.
Temos de habituar os alunos a desenvolver
uma percepção cada vez mais apurada do que
todos os dias eles olham sem ver. Ampliar horizontes de visão e fornecer novos instrumentos de reflexão e contextualização do que estão habituados a vivenciar. Por isso podemos
afirmar que o espaço pedagógico deve transcender o espaço escolar para o seu entorno e,
no mínimo, o espaço da cidade.
Há finalmente que se considerar que a necessidade do desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito das ideologias entranhadas em nossas representações sociais
não precisa ser considerada um pré-requisito
para o ensino e aprendizagem de História,
desde que seus conteúdos sejam utilizados
como ferramentas poderosas para produzir a
discussão. Esses conteúdos devem apresentar aos alunos um processo histórico constituído dialeticamente, o que os ajuda a distinguir de forma mais ampla as contradições
presentes em seu quotidiano e a questionar
suas verdades acabadas.

4. Método de ensino de História
segundo Circe Bittencourt
(reflexões a partir de “Procedimentos
metodológicos no ensino de história”
in Ensino de História Fundamentos e
Métodos”, 3ª edição, Cortez Ed., 2009).
A autora se reporta à história das discussões sobre o método em História, par-
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tindo da década de 1960, quando o chamado método tradicional, entendido como
totalmente “conteudista”, foi confrontado
por uma perspectiva que desvalorizava o
conteúdo reduzindo-o à condição de meio,
de instrumento para se atingir determinado
tipo de aprendizado tendo como fim uma
postura desejada do aluno. Durante a década de 1970, o confronto com o método
tradicional se deu na discussão sobre os
instrumentos utilizados no ensino. Como
método foi confundido com técnicas de ensino, o método tradicional era identificado
com lousa, giz e livro didático e inovação
metodológica era entendida como o uso de
técnicas modernas que substituíssem totalmente os meios que caracterizavam o método tradicional.
Entendendo método tradicional como a
transmissão de conhecimentos prontos a serem reproduzidos mecanicamente pelos alunos, a autora observa que não pode ser confundido com técnicas inovadoras, pois estas
podem ser utilizadas dentro do método tradicional. Ou seja, o problema do método tradicional não está na valorização do conteúdo
e nem nas técnicas de ensino ultrapassadas,
mas no papel atribuído ao aluno no processo
de aprendizagem. Dentro dele, o aluno é um
receptor passivo de conhecimentos. Confrontar o método tradicional significa considerar que o aprendizado acontece na medida
em que o aluno assimila ativamente, através
de sua reflexão, um conhecimento que não
vem pronto e acabado.
Partindo dessas premissas, entendemos
que um método eficaz para o ensino de História procura sempre o desenvolvimento do
pensamento autônomo do aluno sobre como
as sociedades se constroem durante o tempo. Sem reduzir a importância do conteúdo,
mas, por outro lado, salientando a importância do seu sentido.
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Nessa busca de sentido, discutimos qual
a perspectiva melhor para o ensino de História: a história cronológica ou a história
temática?
Com base em nossa experiência em sala
de aula, encontramos dificuldade no uso da
história temática no ensino fundamental,
por falta de referenciais de tempo, que na
história cronológica é mais perceptível. De
toda forma, o processo de “ir e vir”, preconizado pelos defensores da história temática,
deve estar presente, em todo o tempo, também no ensino da história cronológica, na
medida em que a preocupação com o sentido deve se sobrepor à fixação de conteúdos.
A clareza do sentido depende do reconhecimento dos referenciais no presente,
do desenvolvimento da capacidade de o
sujeito relacionar fatos e situações e de fazer analogias. Aceito esse princípio, temos
de convir que a aprendizagem em História depende do alargamento do horizonte
de visão do aluno a respeito do mundo em
que ele vive.
Nesse sentido, nosso primeiro obstáculo
no ensino de História não é a incapacidade
de memorização ou desinteresse pelo passado, por parte do aluno, mas a visão estreita
e limitada do aluno a respeito de sua própria realidade, que deveria ir além do imediatismo e individualismo, em direção a um
mundo compartilhado. Estudo supõe esforço
para explodir os limites do mesmo, do que o
aluno está acostumado a ver e pensar.
Por isso, mais do que nos rendermos aos
modismos pedagógicos ou depositarmos
nossas esperanças totalmente no uso de novas técnicas de ensino, temos de insistir no
incentivo à reflexão, no sentido da produção
de um conhecimento autônomo, ou seja,
usar o conhecimento para aprender a pensar

com a própria cabeça. Qualquer que seja a
atividade proposta no processo de ensino e
aprendizagem, qualquer que seja a técnica de
ensino de que lançamos mãos, a capacidade
de questionar, tanto do professor quanto do
aluno, deve se fazer presente.

5. Discutindo paradigmas
Segundo a Profª Circe Bittencourt (obra
já citada), ao método tradicional contrapõe-se o método dialético, através dos seguintes aspectos:
• o método dialético não pressupõe uma
verdade absoluta a ser transmitida tal e
qual. A verdade não é algo a ser revelado,
mas a ser construído, através do questionamento em que afirmação e negação têm
papéis constitutivos fundamentais;
• enquanto o método tradicional supõe a
mútua exclusão entre verdade e erro, o
método dialético supera o princípio lógico da não contradição, na perspectiva
do tempo. Verdade e erro podem se intercambiar de acordo com as condições
históricas.
Na relação de ensino e aprendizagem,
mais do que contrapostos em sua totalidade,
o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico representam exemplos de
diversidade de maneiras, de perspectivas de
ver o mundo. Ou, na caracterização de Thomas Kuhn, filósofo e historiador da ciência,
exemplos de paradigmas diversos. Kuhn observou que a ciência não progride de forma
contínua, com o acréscimo de conhecimentos novos à mesma base, mas através de
uma ruptura de perspectiva. Por exemplo, a
passagem de uma visão geocêntrica para o
heliocentrismo não é um simples acréscimo,
é uma revolução.
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No processo de ensino e aprendizagem,
os paradigmas, as perspectivas dentro das
quais os conhecimentos se ligam logicamente, não podem ser desconsiderados. Tanto o
professor quanto o aluno têm paradigmas de
conhecimento que nem sempre são os mesmos, pois dependem da história de cada um,
das influências que cada um sofreu.
O nosso questionamento, dentro do método dialético, deve partir dos paradigmas,
desconstruindo-os para aquilatar se o que o
professor fala é o mesmo que o aluno entende e vice-versa. Não podemos, como
professores, nos preocuparmos com o simples acréscimo de conhecimentos na cabeça
de nossos alunos, mas ampliarmos nossa
visão para o questionamento de seus pressupostos e consequente alargamento de sua
capacidade de ver criticamente o mundo em
que vivemos.
Deve haver um esforço de nossa parte
de nos colocarmos na perspectiva do aluno,
para sabermos o que o toca e por que. Essa
atitude de compreensão e respeito não se
identifica com pura e simples aceitação, mas
deve se direcionar a um convite à crítica.
Assim, na forma como uma “boa aula” é
vista, a diversidade dos paradigmas se revela, quando ouvimos os pais, os alunos,
os gestores, etc. É necessário um esforço
de compreensão para o questionamento
dos vários discursos, considerados a partir
dos vários lugares de fala. Temos de aproveitar os vários espaços de discussão para
o desvelamento dos paradigmas. Nessas
discussões, muitas vezes temos a impressão de que marcamos passo, porque elas
ocorrem sempre dentro da mesma “roda”.
É necessário ousar quebrar os paradigmas
a que estamos habituados a considerar os
problemas, para que as soluções comecem
a aparecer.
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6. Como ensinar quem não
quer aprender?
Em nossas discussões no GF, surgiu o incômodo de estarmos produzindo uma proposta pedagógica para os colegas da rede, a
melhor que conseguimos, mas que, diante
de nossa prática diária, sabemos difícil de
implementar. Nossas inferências lógicas
usadas na elaboração de nosso trabalho,
bem como o papel que utilizamos para registrá-lo, não oferecem a mesma resistência
que nossos alunos.
Já refletimos sobre a precariedade das
condições concretas em que trabalhamos.
Não podemos menosprezá-la, mas temos de
avançar na discussão, avaliando as condições
intrínsecas ao próprio processo de ensino e
aprendizagem. Nesse nível, podemos observar de antemão que não só o ensino de
História mas todo o ensino escolar não está
fazendo hoje o mesmo sentido para o aluno.
E esse desinteresse acaba envolvendo também o professor.
Por que o ensino escolar não atrai mais a
atenção da maioria de nossos alunos? Para
discutir essa questão, é importante distinguirmos as motivações que temos para estudar das que temos para aprender. Embora
ligadas, essas motivações são bem distintas.
Motivação para estudar é sempre externa ao
processo. Por exemplo, estudo determinado
assunto porque cai no vestibular. É externa
porque, passado o evento motivador, não
tenho mais necessidade de me lembrar ou
me aprofundar no assunto. Motivação para
aprender é interna. Só aprendo aquilo que
faz sentido, dentro do universo de saberes
que utilizo nas minhas atividades e nas minhas reflexões sobre as coisas.
Esses dois conjuntos de motivações normalmente não se desligam. O estudo pode
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ou não ser uma atividade prazerosa, mas é
sempre uma atividade trabalhosa. Para desenvolvê-la, precisamos de uma motivação
externa que se transforme em cobrança, de
alguém ou de nós mesmos. Ao responder
à cobrança, podemos descobrir um motivo
para aprender determinado assunto. Dificilmente uma motivação para aprender surge
espontaneamente no processo de ensino e
aprendizagem escolares. E um primeiro problema que se nos apresenta é o arrefecimento dos mecanismos de cobrança na escola de
hoje. O aluno sai da escola de qualquer jeito,
formado ou empurrado.
Evidente que, quando temos alunos que
já descobriram motivos suficientes para
aprender, as cobranças tornam-se menos
necessárias, servindo apenas como parâmetros para o seu crescimento. Mas não é
o que acontece com a maioria que temos a
obrigação de incluir.
Não se pode, por outro lado, imaginar que
só um eficiente mecanismo de cobrança é suficiente para criar motivação para a aprendizagem. Assim como não basta bombardear
informações na cabeça dos alunos. Seria o
mesmo que imaginar que fazer o menino
dormir na biblioteca ou passar o dia pesquisando verbetes na Wikipedia ou no Google
vai transformá-lo num sábio. Temos de encarar as tais motivações internas.
Temos de discutir aqui se a aversão ao
saber escolar não refletiria uma falência espiritual de uma cultura de sociedade de consumo dentro da qual nós vivemos. Os gregos antigos chamavam de Paideia a formação integral do homem na sua relação com
a sociedade. Que tipo de Paideia nós temos
a oferecer a nossas crianças desde o berço?
A que forma um sujeito social ativo ou um
consumidor de coisas e, principalmente, sonhos e ideias?

Como a escola pode romper com isso?
Há que se observar, antes de tudo, que o
aluno chega à escola pública, em sua maioria, sem incentivo familiar ao estudo. A escola enfrenta a necessidade crucial de romper
o círculo vicioso: pais com pouca formação
escolar que reproduzem filhos sem motivação ou sentindo-se incapazes para o estudo e
que daqui a pouco serão também pais.
Hoje, o ensino superior coloca-se, cada
vez mais, como possibilidade para todos.
Mas, sem motivação interna, a qualidade da
participação decai, carregando os mesmos
problemas observados no ensino básico e
reproduzindo profissionais, inclusive do magistério, com formação deficiente.
Para romper esse círculo vicioso autorreprodutor, a escola precisa dedicar-se a discutir valores: o que significa vencer na vida, a
banalização do corpo, o glamour do jogador
de futebol, o individualismo, etc.
Além de discutir, a escola precisa propor
valores mais consistentes, como:
• Desenvolvimento de um projeto de profissionalização, abrindo ao aluno perspectivas de desenvolvimento de sua capacidade
criativa e produtiva, ajudando-o a superar
sua baixa autoestima. Estabelecer contato
constante com escolas técnicas, principalmente o Cotuca e com as universidades;
• Abertura ao desenvolvimento artístico,
descobrindo e incentivando talentos, integrando-os ao processo de ensino e aprendizagem, no convencimento da importância da cultura geral;
• Desenvolvimento da inserção social do
aluno, incentivando sua participação política, seu posicionamento diante dos
problemas sociais do nosso tempo. Cons-
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cientização de como nossa vida é afetada
por esses problemas e da necessidade de
respondermos com atitudes conscientes e
solidárias. Desvelar a diversidade de posições diante dos mesmos problemas.
Dois poemas de Brecht para ajudar-nos na
reflexão sobre o assunto:

Soube que vocês nada querem aprender
Soube que vocês nada querem aprender
Então devo concluir que são milionários.
Seu futuro está garantido – à sua frente
Iluminado. Seus pais
Cuidaram para que seus pés
Não topassem com nenhuma pedra. Neste
acaso
Você nada precisa aprender. Assim como é
Pode ficar.
Havendo ainda dificuldades, pois os tempos
Como ouvi dizer, são incertos
Você tem seus líderes, que lhe dizem exatamente
O que tem a fazer, para que vocês estejam
bem.
Eles leram aqueles que sabem
As verdades válidas para todos os tempos
E as receitas que sempre funcionam.
Onde há tantos a seu favor
Você não precisa levantar um dedo.
Sem dúvida, se fosse diferente
Você teria que aprender.
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Elogio do aprendizado
Aprenda o mais simples! Para aqueles
Cuja hora chegou
Nunca é tarde demais!
Aprenda o ABC; não basta, mas
Aprenda! Não desanime!
Comece! É preciso saber tudo!
Você tem que assumir o comando!
Aprenda, homem no asilo!
Aprenda, homem na prisão!
Aprenda, mulher na cozinha!
Aprenda, ancião!
Você tem que assumir o comando!
Frequente a escola, você que não tem casa!
Adquira conhecimento, você que sente frio!
Você que tem fome, agarre o livro: é uma arma.
Você tem que assumir o comando.
Não se envergonhe de perguntar, camarada!
Não se deixe convencer
Veja com seus olhos!
O que não sabe por conta própria
Não sabe.
Verifique a conta
É você que vai pagar.
Ponha o dedo sobre cada item
Pergunte: O que é isso?
Você tem que assumir o comando.
Extraídos de Brecht, B., Poemas 1913 –
1956, 3ª ed., Brasiliense, SP, 1987
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Documentos históricos

Noções de tempo

As identidades sociais

Relações sociais e com a
natureza.

Nomadismo e Sedentarismo na
pré-história.

Compreender as diferenças
na mensuração dos diversos
tempos (cronológico, biológico,
da natureza, das mentalidades.

Conhecer realidades históricas
singulares, de diferentes modos
de convivência/organização
social (espaço/lugar/tempo)

Distinguir relações sociais da
cultura com a natureza, em
diferentes realidades históricas
e espaciais, apropriando-se do
conceito de ética e cidadania.

Conhecer conceitos ligados aos
primeiros grupos humanos e sua
organização sócio- espacial.

Eixos

Conhecer e ampliar diferentes
leituras: textos, imagens, mapas,
etc. (desenvolver a capacidade
de analogia e síntese).

Objetivos de aprendizagem

Divisão da pré-história.

A divisão do tempo histórico:
pré-história e história.

O homem faz história na relação
com a natureza e com os outros
homens.

Essas diferenças devem-se à
história de cada um.

Valorização das diferenças
individuais e dos grupos
humanos.

Os vários tempos que se
entrelaçam.

O mundo não está pronto. Ideia
de processo. Tempo como fator
de mudança.

O que são documentos
históricos e para que servem
(acesso à memória coletiva).

Saberes

Nas relações sociais: desvendar as
origens da desigualdade social.

Na relação com a natureza: mostrar que
as primeiras conquistas da técnica são
bases de outras conquistas no tempo.

Através da análise dos objetos de uso
do dia a dia, desvendar as relações que
os produziram.

Buscar a distinção entre “diferença” e
“desigualdade”..

Percepção da mudança através
da análise de fotografias e outros
documentos históricos.

Paradidático: Pré-História (O Cotidiano
da História – Ática)

Além de documentários, visita a museus
nas imediações.

Imagens diversas que mostrem a ação
do homem, saídas pedagógicas.

Filme: Os deuses devem estar loucos.

Tour pela cidade, visualizando as
diferenças e desigualdades (trabalho
interdisciplinar com Geografia e Língua
Portuguesa).

Documentários sobre grupos humanos
diversos (esquimós, sociedades
indígenas diversas).

Idem como acima.

Formar a ideia de tempo tomando a
idade do aluno como padrão.

Recursos pedagógicos
Fotos, imagens, exposição de objetos
familiares, museu da família.

Método de ensino
Análise dos documentos pessoais, da
escola, da comunidade a que pertence
o aluno, incentivando-o à pesquisa da
memória coletiva.

1. Para o 6º ano
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Relações sociais e com a
natureza dos indígenas e
comunidades africanas.

A origem do homem e sua
diversificação étnica.

As primeiras civilizações da
história antiga.

Apropriar-se das noções de
“multiculturalismo” (valorização
das diferenças étnico- raciais)

Reconhecer a evolução
sócio- histórica dos setores
econômicos, políticos, sociais e
culturais.

Eixos

Compreender aspectos do
modo de vida dos primeiros
grupos humanos, através dos
nossos índios e comunidades
africanas pré-coloniais.

Objetivos de aprendizagem

As civilizações escravistas.

As civilizações do modo de
produção tributário.

A ocupação dos vários espaços e
a diversificação étnica.

A origem do homem na
evolução a partir dos
hominídeos.

O modo de vida das várias
nações indígenas do Brasil e
África: diferenças e semelhança.

Saberes

Método de ensino

Na Roma antiga, ressaltar a ideia de
formação de um império, com analogia
com outras experiências históricas.
Ressaltar também a questão da
centralização da propriedade da terra,
com analogia com a nossa concentração
fundiária.

Na Grécia antiga, ressaltar a ligação
entre a experiência democrática e
o desenvolvimento do pensamento
teórico. Comparar com experiências de
hoje.

Desvelar os pontos comuns, na
organização social, política e econômica
das primeiras civilizações do Crescente
Fértil e comparar com a nossa realidade
de hoje.

Mostrar que as várias explicações,
religiosas e científicas, sobre a origem
do homem são igualmente válidas, se
consideradas as finalidades de cada
uma.

Refletir sobre os indícios da evolução da
espécie na evolução individual.

Questionar a ideia de atraso, através do
destaque dos valores culturais de uma
relação mais íntima com a natureza e,
sobretudo, dos valores das relações
sociais sem a mediação dos interesses
de classes, mostrando sua influência na
formação da nossa cultura e as perdas
que todos sofremos quando aqueles
valores culturais são esquecidos. Por
outro lado, há que se tomar o cuidado
de não idealizar as culturas do índio/
africano.

1. Para o 6º ano

Paradidáticos: A Democracia Grega e
Roma Antiga (O Cotidiano da História
– Ática)

Filmes: Spartacus (12 a.), mitologia
grega e romana (filmes, desenhos),
trabalho com alfabetos.

Filmes: A Guerra do Fogo.
Documentários: O homem pré-histórico
da BBC. Trabalho de pesquisa sobre
mitologias diversas, elaboração de
pinturas rupestres com os alunos.

Documentários, visita a museus (Museu
Afro-Brasil no Ibirapuera, Museu de
etnologia da USP, etc.), elaboração de
maquetes.

Recursos pedagógicos
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Compreender como se deu a
transição do feudalismo para
o capitalismo, por meio do
mercantilismo (capitalismo
comercial)

Crise do Império Romano e seus
desdobramentos.

Reconhecer a transição do
escravismo antigo (clássico) para
o feudalismo, conhecendo a
sociedade, cultura e valores do
ocidente medieval e do Islã.

Formação dos Estados
nacionais, com destaque para
Portugal e Espanha.

Mercantilismo: período de
transição.

Poder da Igreja.

Feudalismo europeu: origem e
desenvolvimento.

Eixos

Objetivos de aprendizagem

Mostrar as origens do feudalismo
europeu dentro do Império Romano em
crise.

Organização social, econômica e
política do feudalismo.

A formação de Portugal e
Espanha durante a guerra da
Reconquista: permanência de
valores feudais e imposição de
valores burgueses.

A formação dos estados
nacionais: unificação territorial,
imperativo dos interesses do
comércio monetário.

O mercantilismo como período
de transição: mudanças e
permanências. A novidade do
comércio monetário.

A crise do feudalismo na baixa
Idade Média e as raízes do
mercantilismo.

Distinguir as diferenças com as relações
de trabalho de hoje.

Império Islâmico: seu rápido
desenvolvimento e divisão.

- Filmes: O Último Samurai (14 a.),
Coração Valente (16 a.), El Cid, Cruzada
(12 a.), O Mercador de Veneza.
- Paradidático: A Espanha Muçulmana
(O Cotidiano da História – Ática).

Destacar as permanências: a estrutura
social e o controle do poder pela
nobreza.
Os mecanismos de formação dos
Estados nacionais em comparação com
sua situação nos dias de hoje.
Consideração das contradições entre
nobreza e burguesia na formação de
Portugal e Espanha e sua influência no
processo de colonização do Brasil.

- Recortes de jornal para esclarecimento
sobre balança comercial e outros
conceitos de economia, política e
cultura em geral.

- Paradidático: Os Reinos Bárbaros (O
Cotidiano da História – Ática)

- jogos, com ênfase para o jogo de
xadrez (história do jogo)

- Pesquisa de imagens na internet

- Mapas históricos

- Gibis Asterix

- Filmes: Incrível Exército de
Brancaleone, Como treinar seu dragão,
Rei Artur (14 a.), Coração de Cavaleiro
(12 a.).

Recursos pedagógicos

Destacar a necessidade de abertura
imposta pelo comércio monetário e
a mudança no sentido do comércio,
advinda dessa abertura.

Analogia do poder ideológico da
Igreja com o poder ideológico do
“pensamento único” de hoje.

Explorar a analogia com os espaços
fechados da nossa vida de hoje.

Por que o Oriente não se
dividiu: o Império Bizantino e
suas características.

Refletir com os alunos sobre o
significado histórico das crises, em seu
aspecto dialético de negação/afirmação.

Destacar a grande diversidade de
culturas na Idade Média.

As relações sociais constitutivas
do feudalismo e suas origens.

O poder da Igreja: imposição
ideológica como fundamento do
poder político.

Discutir, a partir das representações
sociais dos alunos, o conceito de
escravo.

Método de ensino

A crise econômica do Império
Romano: razões da crise e
divisão do império.

Saberes

2. Para o 7º ano
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Renascimento x cultura
medieval.

Exploração colonial
mercantilista.

A geografia da ocupação e
exploração colonial.

Sociedades africanas e
ameríndias

Compreender como funcionava
o modelo de exploração colonial
implantado pelos europeus nos
continentes africano, asiático
e americano (relações dos
homens para com os homens
e para com o espaço), e as
mudanças que tais continentes
sofreram a partir desse fato.

Conhecer o processo de
formação do território brasileiro
e sua localização no espaço.

Conhecer diferentes sociedades
africanas e ameríndias em
momentos históricos diversos.

Eixos

Situar-se historicamente em
relação a diferentes conceitos
de cidadania, do ser cidadão em
diferentes tempos/espaços e
preservação do meio ambiente
e do patrimônio (material e
imaterial).

Objetivos de aprendizagem

Como se organizava o Império de Mali e
como ficou na relação com o Islã.
Como se organizava o reino do Congo
e como ficou na relação com os
portugueses.

As diversas nações tribais e as
civilizações ameríndias.

Destacar as várias diferenças entre o
nordeste e São Paulo nos séculos XVI e
XVII.

Mostrar que as viagens internacionais
pelo Oceano Atlântico resolveram
um conflito entre uma visão de
mundo fechada da cultura medieval
e o novo espírito cultural inaugurado
pelo Renascimento que incentivava
a pesquisa e a busca de novas
possibilidades, o que interessava
também ao desenvolvimento do
comércio.

Destacar a diferença dos valores
trazidos pela burguesia, em relação
à posição social das pessoas, em
confronto com a visão estática da
cultura medieval.

Método de ensino

Império de Mali e reino do
Congo na África.

Os grandes núcleos da
exploração colonial: nordeste
açucareiro (zona da mata e
sertão), sudeste das monções
e bandeiras e sul, com as
especificidades de cada região.

Elementos de cartografia
da época. Os mapas e sua
importância política.

Os mitos da época.

As viagens pelo Oceano
Atlântico como exigência do
desenvolvimento mercantil e
consequência da nova visão de
mundo do Renascimento.

As novas descobertas científicas.

Os novos valores criados pelo
Renascimento, em confronto
com os valores da cultura
medieval.

O movimento renascentista e
sua ligação com o progresso da
burguesia.

Saberes

2. Para o 7º ano

- Paradidáticos: A Conquista do México,
A Descoberta da América, A Civilização
Inca (O Cotidiano da História – Ática)

- Consulta ao site da cinemateca
brasileira: www.cinemateca.gov.br .

- Visitas a museus, principalmente o
Afro-brasileiro no Ibirapuera.

- Filmes: Cobra Verde, Quilombo (livre).

Paradidáticos: Caravelas do Novo
Mundo, O Engenho Colonial, Os
Bandeirantes (O Cotidiano da História
– Ática).

Mapas.

Filmes: A Missão, Desmundo (14 a.),
trechos de A Muralha.

- Paradidáticos: A Grande Navegação
de Fernão de Magalhães (O Cotidiano
da História – Ática), Colombo & os
Exploradores da Renascença (Grandes
Exploradores – Melhoramentos).

- Mapas e ilustrações da época.

- Filmes: 1492 – Uma Aventura no
Paraíso. Animação: O caminho para
Eldorado (livre).

Paradidáticos: O Renascimento
(O Cotidiano da História – Ática),
Rembrandt, A Vida de um Retratista
(Grandes Artistas – Melhoramentos).

Leitura de quadros.

Visitas virtuais a museus.

Trabalho interdisciplinar com Artes e
Ciências.

Recursos pedagógicos
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Eixos

Composição étnica e cultural do
povo brasileiro.

Objetivos de aprendizagem

Ser capaz de posicionar-se,
apresentando atitudes pessoais
e grupais que contribuam
para a promoção do respeito à
diversidade.

Os contrastes econômicos e
culturais da exploração colonial.
Os desdobramentos desse
contraste na formação histórica
dos povos latino-americanos.

Saberes

Método de ensino
Na exploração colonial houve um
confronto entre os modos de vida do
colonizador europeu e das sociedades
nativas, bem como as sequestradas
da África. É importante que os alunos
percebam os valores dessas sociedades
que foram destruídos nesse confronto
e os que subsistiram. Pode-se discutir
aqui as dívidas históricas que embasam,
por exemplo, uma atual política de
quotas.

2. Para o 7º ano

Trabalho com árvore genealógica da
família.

HQ: Hans Staden.

Entrevistas de Orlando Vilas Boas.

Documentários: O Povo Brasileiro, Xingu
(12 a.).

Recursos pedagógicos
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Reconhecer como se deu o
processo de emancipação
política das ex-colônias
europeias da América, África,
Ásia e Oceania.

Identificar como se deu o
choque cultural entre as
civilizações envolvidas na
expansão marítima europeia
e no escravismo moderno e
o resultado para as paisagens
naturais, que passam a ser os
territórios europeu, africano e
americano.

Conhecer os diferentes
contextos nos quais a sociedade
se estabelece e produz seu
próprio espaço, a partir
das condições econômicas
e políticas de cada lugar e
momento histórico.

Aprofundar-se no estudo das
diferentes relações sociais,
da cultura com a natureza, ao
longo do tempo.

Objetivos de aprendizagem

Os processos de independência
da América Inglesa, Portuguesa
e Espanhola.

Núcleos colonizadores da
América portuguesa.

Eixos

Os processos de independência
do Brasil e países da América
espanhola: suas semelhanças e
diferenças.

O processo de independência
dos EUA e sua fundamentação
ideológica no Iluminismo.

A origem de Campinas no
contexto da mineração e sua
crise.

O núcleo de colonização do
sudeste: suas diferenças em
relação ao nordeste, sua maior
autonomia, a caça ao índio, a
mineração.

A colonização de tipo plantation
no nordeste açucareiro: seu
financiamento, a propriedade
da terra, a exploração da
mão-de-obra escrava, o pacto
colonial.

Saberes

Comparar os processos de
independência dos países da América
espanhola com a América portuguesa.

Comparar o processo de colonização
dos EUA com a dos países da América
Latina, detectando as raízes da
democracia nesse período da história
norte- americana.

- Paradidáticos: Os Bandeirantes, Recife
dos Holandeses, Palmares (O Cotidiano
da História – Ática)

- Paradidáticos: A Independência dos
Estados Unidos, Independência do
Brasil (O Cotidiano da História – Ática),
A Guerra de Independência dos Estados
Unidos (Guerras que mudaram o
Mundo – Ática)

Filmes: O Patriota (14 a.), Um Sonho
Distante (12 a.), Carlota Joaquina (12
a.), Independência ou Morte.

Trabalho interdisciplinar sobre o Dia de
Ação de Graças.

Cititour e Museu da Cidade

Situar a origem de Campinas no
contexto da colonização do sudeste,
ressaltando os interesses envolvidos.

Livro: Conhecer Campinas numa
Perspectiva Histórica (SME).

Recursos pedagógicos

Filme: Desmundo (14 a.)

Método de ensino
Utilização do método comparativo
das principais características dos dois
principais núcleos de colonização do
território brasileiro, mostrando as
razões históricas das diferenças.

3. Para o 8º ano
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Iluminismo e revoluções liberais
do século XVIII.

Como se constituiu o Brasil
independente

Democracia representativa e
direta.

Conhecer o conceito de
liberalismo e a ligação desse
movimento com as revoluções
burguesas e com a degradação
ambiental.

Apreender elementos
importantes da economia,
política, sociedade e cultura do
Brasil Império.

Analisar criticamente diferentes
conceitos de cidadania, do ser
cidadão em diferentes tempos/
espaços e preservação do meio
ambiente e do patrimônio
(material e imaterial).

Patrimônio histórico nacional.

A constituição: Império e
República.

Eixos

Objetivos de aprendizagem

Sentido social do patrimônio.

A divisão dos poderes.

História resumida das
constituições brasileiras, dentro
de seus contextos históricos.

Diferença entre a democracia
liberal iniciada no século XVIII e
a democracia direta dos gregos.
Sua semelhança na exclusão dos
trabalhadores.

O período regencial e as
principais revoltas regionais: a
formação do estado nacional
brasileiro.

Ruptura e continuidade.

A constituição de 1824 e os
conflitos de interesses entre
portugueses e brasileiros.

A Revolução Francesa e sua
influência nos governos
representativos modernos.

A Revolução Industrial e suas
consequências na formação da
sociedade de consumo.

Iluminismo: os conceitos
de liberalismo econômico e
político.

Saberes

Método de ensino

Mostrar a importância da consciência
dos direitos, reconhecidos nas
constituições, nas lutas pelo seu
reconhecimento nas políticas públicas.

As lutas históricas dos trabalhadores
para a conquista de sua cidadania.

Esclarecimento de conceitos de
democracia direta e indireta com
exemplos de nossa vida de hoje.

Mostrar que o Brasil que hoje temos
como nosso país nasceu da solução de
vários conflitos e não simplesmente da
vontade divina ou como dádiva de uma
natureza exuberante.

Detectar as origens dos governos
representativos modernos (república e
monarquia parlamentar) na Revolução
Francesa.

Detectar as origens do capitalismo
moderno nas grandes mudanças da
Revolução Industrial.

Esclarecimento dos principais conceitos
e sua novidade histórica.

3. Para o 8º ano

Contato com manifestações culturais
folclóricas.

Estudo da constituição atual.

Visita a Câmara de vereadores.

Formação de arquivo de projetos de
estudo do meio e patrimônio.

Paradidáticos: A Guerra do Paraguai, Os
abolicionistas (O Cotidiano da História
– Ática).

Filme: Anai de las Missiones.

Visita: Museu do Ipiranga.

Livro: Guerra do Paraguai, Chiavenato.

Livro em quadrinhos: Independência
para inglês ver.

Paradidáticos: Revolução Industrial,
Revolução Francesa, A Reforma
Protestante (O Cotidiano da História –
Ática), A Revolução Francesa (Guerras
que mudaram o Mundo – Ática).

Filmes: Danton (14 a.), Germinal, Os
Miseráveis (14 a.), Tempos Modernos
(livre), Oliver Twist (12 a.), Daenz, Verte-ei no Inferno (12 a.).

Visita virtual ao Museu do Louvre.

Leitura de imagens (google)

Recursos pedagógicos
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Neocolonialismo e expansão do
capitalismo industrial.

Desenvolvimento da cafeicultura
e início do processo de
industrialização moderna no
Brasil.

As guerras mundiais.

Conhecer como se deu a
consolidação e expansão do
capitalismo, como exercício de
articulação entre o particular
e o geral, o micro e o macro,
nas diferentes escalas (local,
regional, global).

Relacionar os diferentes
períodos do processo de
formação histórica do Brasil com
as etapas de consolidação do
capitalismo.

Reconhecer processos históricos
da atualidade (séculos XX e XXI).

Crise do capitalismo liberal e
ascensão dos totalitarismos.

Revolução Russa.

Eixos

Objetivos de aprendizagem

A República Velha no Brasil e a
Era Vargas.

A segunda guerra mundial e as
mudanças nos grandes centros
de poder.

A crise do capitalismo liberal
e o fortalecimento dos
totalitarismos.

O processo revolucionário na
Rússia, entre 1905 e 1921.

A primeira guerra mundial e sua
influência no desenvolvimento
industrial brasileiro.

A Lei de Terras de 1850, em
analogia com o Homestead Act
de 1862.

Como Campinas se inseriu nesse
processo, na segunda metade
do século XIX.

A implantação das ferrovias,
acompanhando a interiorização
da cafeicultura.

O início da industrialização
moderna no Brasil e sua ligação
com o desenvolvimento da
cafeicultura.

As raízes históricas do
subdesenvolvimento.

A formação do capitalismo
monopolista.

Integração da África, Ásia
e América no capitalismo
internacional.

Saberes

Método de ensino

Sem a preocupação com a memorização
de fatos e detalhes, estabelecer uma
ligação entre os vários assuntos: 1ª
guerra x neocolonialismo, revolução
russa x 1ª Guerra, crise do capitalismo
liberal x ascensão dos totalitarismos,
1ª guerra x desenvolvimento industrial
brasileiro, revolução de 1930 x quebra
da Bolsa de N. York, ditadura do
Estado Novo x fortalecimento dos
totalitarismos, 2ª guerra x fim da Era
Vargas, desenvolvimentismo brasileiro x
2ª guerra, etc.

Abordagem dos assuntos fazendo a
ligação entre eles e com o que acontecia
à época, no contexto internacional.
Abusar da analogia.

Destacar a imposição de um ideal
de modernidade, cativando as elites
dos países dominados. Apresentar o
neocolonialismo como um processo de
exploração ao mesmo tempo externa e
interna.

4. Para o 9º ano

Paradidáticos: A Primeira Guerra
Mundial, A Revolução Russa, A Segunda
Guerra Mundial (Guerras que mudaram
o Mundo – Ática), A Revolução de 1930,
O Estado Novo (O Cotidiano da História
– Ática)

Filmes: A Vida é Bela (livre), Nada de
Novo no Front (14 a.), Os sobreviventes
do Holocausto, O Menino do Pijama
Listrado (12 a.), Cavalo de Guerra (12
a.), Olga (14 a.), O Velho – A História de
Luiz Carlos Prestes (livre), Memórias do
Cárcere (14 a.), Círculo de Fogo (14 a.).

Livro em quadrinhos: Mauss.

- Paradidáticos: O Fracasso do
Imperador, A Fazenda de Café,
Proclamação da República (O Cotidiano
da História – Ática)

Filmes: Barão de Mauá, Coronel Delmiro
Golveia (12 a.), Canudos.

Livro em quadrinhos: Cai Império,
República Volver.

Visita a museus (p.ex. de Itu)

Filmes: Gandhi, Queimada (14 a.),
Diamantes de Sangue, O Poder de um
Jovem, O Jardineiro Fiel (14 a.),
A Sombra e a Escuridão (14 a.).

Estudo de mapas das ferrovias
para visualização de sua função no
escoamento dos produtos.

Trabalhos com mapas em superposição
para visualização da partilha/
exploração.

Recursos pedagógicos
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Apropriar-se do conceito
de ecologia e economia
sustentável, assim como
suas contradições sociais,
econômicas e históricas.

Estabelecer relação entre
a economia mundial, o
desenvolvimento tecnológico
e as desigualdades
econômico-sociais no mundo
contemporâneo.

Identificar as relações étnicoraciais e de gênero presentes na
sociedade brasileira.

Objetivos de aprendizagem

A situação social, econômica,
política e cultural do mundo de
hoje.

A hierarquização de raças e a
política do branqueamento.

Abolição da escravatura no
Brasil.

Eixos

A sociedade do desperdício e os
problemas ecológicos que ela
gera.

A contraposição de vários países
emergentes, incluindo o Brasil.

Ascensão do neoliberalismo e
as crises econômicas atuais no
mundo desenvolvido.

Ascensão e queda do socialismo
real e suas consequências na
geopolítica atual.

O período da Guerra Fria e seus
reflexos no Brasil (Ditadura
Militar).

A contribuição do índio na
cultura brasileira, a partir da
formação da reserva do Xingu.

Situar o Brasil no atual contexto
internacional.

Analisar os problemas do mundo
atual, buscando suas raízes nos
acontecimentos do pós 2ª Guerra
Mundial.

Refletir sobre o mito da igualdade racial,
que torna desnecessárias as políticas
afirmativas (quotas).

A tradição cultural do preconceito
contra pobres, em especial negros e
índios, iniciada no final do século XIX.

Abolição dos escravos e sua
substituição pelo imigrante
europeu. A situação do negro
liberto.
A política de quotas.

Destacar e refletir com os alunos o
custo social da modernidade das elites
dos países subdesenvolvidos.

Método de ensino

As teorias racistas do século
XIX como justificativas do
neocolonialismo.

Saberes

4. Para o 9º ano

Paradidáticos: Brasil: anos 50 e Brasil:
anos 60 (O Cotidiano da História – Ática)

Filmes: Ilha das Flores (10 a.), Criança
Alma do Negócio, O Preço do Amanhã
(12 a.), Lixo Extraordinário (livre), Pra
Frente Brasil (16 a.), Zuzu Angel (14 a.),
O que é isso Companheiro (14 a.).

Músicas do tempo da Ditadura Militar.

Análise de noticiários de TV e jornais.

Análise de Capitão América e outros
heróis americanos.

Paradidáticos: Os Abolicionistas,
A Guerra de Canudos (O Cotidiano da
História – Ática)

Filmes: Invictus (livre), Xingu (12 a.),
A Outra História Americana (14 a.), A
onda (16 a.), Entre os Muros da Escola
(12 a.), Quanto Vale ou é por Quilo
(14 a.), Cronicamente Inviável (18 a.),
O Contador de Histórias (14 a.).

Visita: Museus, Fazenda Roseira.

Recursos pedagógicos
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Capítulo 5

Primeiras Reflexões Sobre Avaliação

1. Impressões obtidas a partir
da discussão do Grupo de
Trabalho da disciplina de
História sobre questões
relativas ao tema Avaliação.*
No processo de discussão do grupo, pautamos as nossas reflexões partindo da contribuição de autores como Luckesi, Pedro
Demo e Jussara Hoffman que escreveram
livros abordando este assunto. Nosso objetivo era trazer a discussão para um diálogo
com as nossas práticas avaliativas junto aos
nossos alunos.
A avaliação é algo inerente à prática social
do ser humano, sendo impossível dissociá-la
do processo de ensino-aprendizagem.
Como professores, em especial da disciplina de História, devemos estar atentos aos
parâmetros políticos e teóricos que utilizamos no nosso dia a dia. Avaliar é um ato político que responde a uma intenção ou a uma
necessidade. No nosso caso, quando avaliamos nossos alunos queremos acompanhar,
através de suas produções, se eles estão conseguindo dialogar com os assuntos propostos
e, a partir daí, buscarmos formas para que o
aluno cresça dentro deste processo.
A prática avaliativa é algo que muitas
vezes acaba por se tornar uma postura mecânica em nossa profissão. É cobrada de
nós, professores, uma avaliação do aluno e
muitas vezes acabamos por quantificar esta
prática.

Tanto Luckesi como Jussara apontam que
a avaliação tem que ter um caráter qualitativo constituindo-se num diálogo da prática
docente com a aprendizagem dos nossos
educandos. Neste diálogo, busca-se a melhoria do processo ensino-aprendizagem. No
entanto, nossa realidade intrassala de aula
mostra cada vez mais um grande número de
alunos que muitas vezes não se envolvem
nas atividades propostas por vários motivos:
dificuldades, desinteresse, problemas cognitivos, problemas sociais, salas lotadas, alunos
semiletrados, espaços pouco propícios para a
concentração dos alunos nas propostas feitas
pelo professor. E nossa prática avaliativa não
dá conta de ajudar a superar estes problemas.
Como equacionar esta situação? Como
não coisificar nossos alunos?
Na discussão feita no grupo, entre outros pontos, houve um consenso de que,
para alcançarmos uma avaliação qualitativa, necessitamos acompanhar a evolução do
aluno a partir de sua prática, comparando-o
consigo próprio.
Faz-se necessário procurar selecionar maneiras de fazer com que os conteúdos trabalhados possam dialogar, dentro do possível,
com a realidade do aluno, despertando a
curiosidade nele.
Outro ponto discutido foi: “o que avaliar”.
À luz da nossa prática e da contribuição dos
autores citados, vimos que o objeto da avaliação é o próprio processo de ensino-apren-

* Autor: Roberto Carlos Tadeu Rodrigues
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dizagem. O grupo reconheceu que este objetivo é muito difícil de ser alcançado dentro
da estrutura escolar que temos.

atendem demandas conjunturais sem, muitas vezes, se darem conta da famosa dicotomia conteúdo-habilidades.

Vimos também que, se é o processo de
ensino-aprendizagem o objeto da avaliação,
então também estamos enquanto educadores sendo avaliados nesse processo.

Apesar de acreditarmos na mediação
entre a necessidade formativa comungada
em conteúdos mínimos necessários, é mister lembrarmos de outros fatores decisivos
para a prática de ensino de História. Não
trataremos aqui neste texto exclusivamente
das políticas públicas9 e das diretrizes para
a disciplina, mas buscaremos entender os
fatores que levaram ao cenário atual. Para
tanto, divagaremos sobre a repercussão das
mudanças de paradigmas da década de 1970.
Ademais, valeremos da experiência da interação professor-aluno visando o processo de
ensino-aprendizagem em escolas periféricas
da Rede Oficial de Ensino10.

Nesse sentido, a leitura e a discussão sobre as ideias de Pedro Demo foram importantes, pois o autor discute a questão da
avaliação institucional e o “medo” de alguns
docentes em serem avaliados. Chamou-me
a atenção principalmente suas considerações
sobre o caráter político da avaliação. Ele nos
alerta para o fato de que temos que estar
atentos às proposições políticas e ideológicas
que estão por trás das propostas avaliativas.
Na discussão salientou-se que o professor é
o responsável pelo processo avaliativo, já que
ele é quem propõe os caminhos a serem trilhados no processo de ensino-aprendizagem.
Por último, o grupo pontuou que o processo avaliativo tem que, necessariamente,
estar de acordo com a metodologia adotada,
para podermos enxergar os avanços e as deficiências do processo.

2. Método e Avaliação no Ensino
de História: nas encruzilhadas
da realidade contemporânea*
A Nova História inaugurou uma quantidade infindável de novos temas, abordagens
e objetos para o trabalho historiográfico e,
assim, o ensino ganhou mais liberdade e
possibilidades. Apesar de aparentemente benéfico, parece-nos que a liberdade e
a multidão de possibilidades levaram os
professores a turbilhões de modismos que
* Autor: Daniel Aparecido de Souza
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Em primeiro lugar, propomos um exercício sintético para entender o cenário de não-afirmação do cotidiano educacional. Pois,
como discutir qualquer assunto sem saber o
que é escola? Para que ela deve servir? Qual
o papel do professor? Qual o aluno que se
encontra na escola pública atualmente? O
que ele almeja? Quais seus interesses? Ao
tentar dialogar qualquer uma destas questões
num ambiente educacional vemos a fabulosa
quantidade de respostas (bela por promover
a diversidade, mas perversa por não ser factível/ exequível, porque não permite nortes
claros para o cotidiano de uma microcélula
do modelo escolar: a escola).
A crise de paradigmas gerada por algumas
reflexões de Thomas Khun levaram a Educa9 Em primeiro lugar porque seria impossível dar conta do paradoxo
das Políticas Públicas Contraditórias: ao passo que um Município
adota um modelo calcado em habilidades, estruturação do currículo
em ciclos, o Estado e o Governo Federal alicerçam modelos mistos
ou de cobrança de conteúdo.
10 Para o tratamento do tema, nos valeremos de observações e
práticas realizadas com alunos do Ensino Fundamental em Escolas
Públicas Estaduais do Município de Assis e Bauru, bem como de Escolas Municipais de Campinas (todas no Estado de São Paulo) entre
os anos 2004 a 2012.
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ção e a História aos cenários atuais. Muitas
ciências passaram por severas crises e debates
em virtude das proposições de Khun. Diferentemente, a História e a Educação optaram por
um posicionamento diferenciado. Para perceber este posicionamento e suas consequências, comparemos as posturas anteriores e
posteriores à Estrutura das Revoluções Científicas.
Anteriomente, a historiografia tributária
dos Annales pautava-se pela valorização de
abordagens sistemáticas (ainda sob influência do estruturalismo). O ícone deste período
foi Braudel. Em sua obra, O Mediterrâneo e
o Mundo Mediterrânico na Época de Filipe II,
Braudel, ao invés de buscar uma visão/ representação ou imaginário de uma época a
partir do Mundo Mediterrânico, busca uma
interpretação para o Império de Felipe II por
meio de suas experiências de mundo11. Desta
forma, a linha braudeliana adota uma abordagem teórico-metodológica integrada, com
uma explicação de mundo (macro) a partir
de um fenômeno histórico.
A autointitulada Novelle Histoire figurou
como a saída para a crise de paradigma. Uma
saída sem respostas. Caso fosse necessário
rever métodos, abordagens e procedimentos,
inverteram-se as posturas da geração anterior
sem propor abordagens teórico-metodológicas consistentes. Resolveu-se o problema mudando o foco. O foco saiu do total, do sistematizado, do coletivo e do macro e passou à
faceta, ao singular, ao individual e ao micro.
Efetivamente, traços dos annales permaneceram (pois seriam sua terceira geração), mas foram se adaptando à necessidade de mudança.
Para dar conta das questões metodológicas,
buscaram-se aportes de outras áreas.
Concomitantemente, na Educação, houve a necessidade de mudança de paradigma.
11 É fundamental lembrar a influência do Império Germânico, da
Segunda Grande Guerra e o Imperialismo Moderno na vida do autor.

De fato, as influências de outras ciências são
marcantes na História e na Educação pós-Khun. Na Educação, por se tratar de tema
relacionado às políticas públicas, houve a interferência de um número maior de interferência. Psicólogos, médicos (da Neurologia),
economistas, sociólogos, antropólogos e outros promoveram opiniões e propostas para
o melhor processo de ensino-aprendizagem.
Entretanto, assim como ocorreu no campo
historiográfico, a postura foi a negação ou
inversão. Afirmou-se que as posturas anteriores estavam equivocadas e mudou-se o
foco. Por sua vez, repetiram-se os mesmos
erros. Muitas ideias, novas abordagens, objetos e procedimentos sem uma proposta totalizante ou sistemática. Quem se lembra de
uma metodologia de alfabetizar surgida nas
últimas décadas?
No campo histórico, pela possibilidade
de relacionar temas e procedimentos, bem
como pela não interferência direta em políticas públicas, não houve problemas tão grandes como no campo educacional. Conjuntamente aos inúmeros procedimentos que
substituíram os métodos anteriores, no Brasil, observou-se o processo de massificação
do ensino público. A “democratização” do
ensino, sobre a qual incidiram-se problemas
estruturais, a hipervalorização discente em
contrapartida à hipovalorização docente, as
políticas públicas assistencialistas sem contrapartida, as alterações de propostas (série
para ciclo – por exemplo) e a compreensão
do aluno a partir do seu locus foram ingredientes surgidos para dar conta de uma ausência vital: um aporte teórico-metodológico
claro e objetivo.
O descontinuísmo das políticas públicas
educacionais, a atomização das abordagens,
onde cada professor toma um norte particular, e as mudanças sociais contemporâneas
intensificaram a problemática. O ícone desta
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encruzilhada se dá pelo paradoxo de linguagem e propostas emanadas dos diferentes
entes da federação. O Governo Federal, os
Estados e os Municípios, apesar de linhas
centrais comuns (afinal para receber recursos
é necessário aceitar alguns pressupostos daquele que repassa), não há uma política pública nacional.
Visto que era ruim o denominado tradicional, permitiu-se o afloramento de inúmeras propostas procedimentais. Muitos procedimentos, muitas ideias, muitas tentativas,
mas a falta de conjunto cria os abismos cotidianos apontados pelos últimos indicadores
internacionais. O IDEB melhora, mas dentro
da sala de aula cada vez fica mais difícil tratar com as características inerentes ao modelo educacional há pouco citados. E, por sua
vez, a qualidade permanece à deriva12.
No que tange à avaliação, os problemas
são os mesmos. A análise do conjunto para a
abordagem individual é paradoxal. Embora
saliente nos discursos educacionais, na Prova Brasil, no ENEM e no vestibular, o foco
individual sai do individual e volta ao coletivo, além das habilidades e competências são
exigidos conteúdos formais.
O retalho educacional coloca em xeque
todas as construções atomizantes adotadas
pelos professores e não contribui para a decisiva melhora da qualidade. A falta de definições claras sobre método e avaliação apresenta mais uma grande fraqueza do modelo
vigente. Neste ínterim, temos no horizonte
algumas possibilidades. Talvez dois verbetes
possam resumir os paradigmas futuros no
âmbito educacional: equilíbrio e resultado.

12 Os resultados do IDEB e a efetiva qualidade da educação pública são questionáveis. Veja as considerações na coluna de leitores
de um importante jornal brasileiro: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,forum-dos-leitores,917805,0.htm, acesso em 23 de
agosto de 2012.
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Concernente à necessidade metodológica
e avaliativa do modelo educacional, a mediação entre o rotulado de tradicional com o
atual, o coletivo com o individual, o conteúdo com as habilidades e o olhar cíclico, onde
se buscam referências gerais para adotar posturas locais e, desta forma, com as observações locais, retomam-se as referências gerais,
figurando-se como o caminho mais plausível.
Ademais, diferentemente da volatilidade dos
modismos, a valorização do que apresenta
resultados apresenta-se como outra tendência. Sem esquecer o meio, o fim deve retomar seu valor. A escola não deve desenvolver
unicamente a vocação de centro de socialização. Antes, deve buscar seus princípios para
alcançar resultados consistentes.

3. O Sentido da Avaliação*
Para que avaliamos? Esta questão reflete
várias facetas da prática escolar. É certo afirmarmos que avaliamos para termos um diagnóstico atualizado que possibilite a continuidade de nosso trabalho junto aos alunos para
que, assim, estes construam seu conhecimento
e ganhem autonomia nos estudos e na reflexão
sobre o mundo em que vivem. Continuando
a reflexão, podemos acrescentar ainda que a
avaliação deve ser individual e não classificatória, deve ser contínua e paralela ao processo de
ensino-aprendizagem, além de permanente,
pois deve registrar os avanços e dificuldades
do aluno permitindo que este próprio tenha
condições de avançar nos estudos.
Estas afirmações referem-se a concepções
de avaliação dentro de uma pedagogia transformadora, mas, embora possam ser ouvidas nas reuniões pedagógicas, nem sempre
refletem a prática dos professores nas escolas. Sobre estas ações cotidianas, pouco
se discute, pois o exercício da reflexão, do
* Autora: Valéria Cristina Mari Silva
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questionamento contínuo, que deve fazer
parte do trabalho coletivo, em muitas, só
existe como prática individual tendo muito
pouco espaço nas reuniões pedagógicas para
debates mais aprofundados.
Como então avaliar de forma transformadora dentro de uma prática estruturada
no conservadorismo? Segundo Luís Carlos
Freitas (2003), ”... a avaliação não cumpre
só a função de verificar o conhecimento que
o aluno tem, mas ainda controla seu comportamento na sala de aula e na escola, bem
como, pelas práticas cotidianas da escola, inculca valores e atitudes, cuja ancoragem final
está no processo de avaliação.” A avaliação
neste contexto sustenta as ações desenvolvidas no cotidiano escolar bem como determina as relações entre professores e alunos.
O caminho é a reflexão constante sobre
nossas práticas pedagógicas. A escola precisa se avaliar. Precisa discutir seu Projeto
Político Pedagógico, pois, se os professores
não têm clareza de qual projeto estão desenvolvendo, se não há uma reflexão sobre as
práticas educacionais e que tipo de escola e
sociedade estão construindo, o que temos é,
em geral, a reprodução da própria vivência
educativa do professor, desde o Ensino Fundamental à Universidade.
Mantém-se assim, uma escola conservadora e tradicional, perfeitamente adequada
ao sistema capitalista. Inclusiva, pois prepara os alunos para o mercado de trabalho e
formadora de consumidores submissos ao
mercado consumidor.

4. Avaliação*

com prova, teste ou qualquer atividade que
propomos ao aluno para o recolhimento de
dados que subsidiem nossa avaliação. Independente da atividade proposta, o nosso
exercício de avaliação é continuo e incessante. O nosso próprio olhar para o aluno já
envolve, consciente ou inconscientemente,
um ato de avaliação. Em nossa prática diária,
podemos claramente distinguir a avaliação
formal, que tem como instrumentos as várias
atividades que propomos aos nossos alunos,
inclusive testes, provas, etc. e a avaliação informal composta por nossos juízos de valor.
Na realidade, segundo Luckesi13, o que
estamos chamando aqui de instrumentos de
avaliação não passam de “instrumentos de
coleta de dados para a avaliação”, na medida
em que há uma distinção muito nítida entre
“examinar” e “avaliar”. De toda forma, tanto
a avaliação formal quanto a informal foram
já estatuídas em nossas Diretrizes para o ensino fundamental, anos finais14 como orientadoras das “tomadas de decisão sobre os
objetivos, o modo de ensinar e a construção
das relações na escola.”
Diante do exposto, escrever sobre avaliação, nas Diretrizes para os anos iniciais, não
se restringe a sugestões de instrumentos de
avaliação mais apropriados para os objetivos e estratégias elencadas para atingi-los.
Trata-se de uma discussão que ultrapassa os
quadros de objetos e conteúdos já elaborados. Mais do que sugestões de instrumentos,
a proposta de uma discussão dos vários aspectos e sentidos de avaliação e opção político- pedagógica pelas perspectivas mais
condizentes com os objetivos estabelecidos.
Avaliação em educação não é uma questão

Avaliação não pode ser confundida com
instrumentos de avaliação. Não se identifica

13 Entrevista à Revista Nova Escola sobre Avaliação da Aprendizagem. (Esta entrevista subsidiou matéria que saiu na Revista Nova
Escola de novembro de 2001).

* Autor: Antonio Carlos R. de Moraes

14 Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos Anos Finais: Um processo
contínuo de reflexão e ação, Campinas, p. 29.
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técnica como, por exemplo, uma avaliação
de uma obra pronta de engenharia civil. Segundo Mary Stela Fereira Chueiri15,
“podemos partir do pressuposto de que a avaliação, como prática escolar, não é uma atividade neutra ou meramente técnica, isto é, não se
dá num vazio conceitual, mas é dimensionada
por um modelo teórico de mundo, de ciência e
de educação, traduzida em prática pedagógica.”
Ela começa com a avaliação de si própria,
quando a discutimos colocando à mesa nossas posições a respeito do processo de ensino e aprendizagem, da função social da
escola e da sociedade em que vivemos. Essa
tomada de posição supõe uma discussão da
avaliação nos seguintes aspectos mais importantes: o sentido de avaliar, o que avaliar, quem avalia, quem é o avaliado, para
que avaliar e como avaliar.

1. O sentido de avaliar
Tradicionalmente, no sistema seriado, em
que é praxe seccionar o tempo para decidir
se o aluno pode ou não “passar de ano”, avaliar restringe-se ao sentido de medir conhecimento, através de provas e testes, o que traz
embutida a ideia de seletividade, da exclusão.
Para se medir, necessária se faz a homogeneização, eliminando a diversidade e ressaltando a desigualdade de capacidade, o que muito bem reproduz a cultura de uma sociedade
competitiva em que a escola se insere.
Se acreditarmos numa escola inclusiva,
avaliar tem de ter outro sentido. Não o sentido quantitativo mensurável, mas o sentido
qualitativo de determinar valia, valor. Trata-se de avaliação que pode ser descrita, mas
não mensurada, na medida em que conhe15 Psicóloga Escolar, Mestre em Educação pela PUC-MG, in Estudos em Avaliação Educacional, v. 19, n. 39, jan./abr. 2008.
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cimento não é coisa que se acumula, mas
processo de construção, em tempo contínuo,
singular como singular é a história de cada
educando.
Nessa perspectiva, avaliar significa diagnosticar, acompanhar a evolução do aluno,
ou seja, compará-lo com ele próprio, afastada qualquer ideia de ranqueamento. Na
medida em que essa avaliação qualitativa é
realizada, ao mesmo tempo a prática docente também o é. Qualificar é analisar rotas de
evolução e ajudar o aluno a fazer correções
de rumo, descobrir potencialidades e incentivar crescimento, bem como rever planejamento e métodos do professor.
Quando o foco se desloca do aluno para a
instituição, seja a escola ou mesmo uma classe ou grupo de alunos, a avaliação torna-se
impossível sem um movimento de generalização, como por exemplo o IDEB, resultados
da Provinha Brasil, dentre tantas outras. Essa
avaliação, genérica, não é suficiente para a
inclusão do aluno no processo de ensino e
aprendizagem, em nosso dia a dia na sala de
aula, mas serve para subsidiar decisões de
políticas públicas ou, mesmo, pedagógicas
no planejamento de nossas aulas.

2. O que avaliar
O objeto da avaliação é essencialmente o
processo de ensino e aprendizagem. Avaliação de resultado só pode ser considerada se
ajudar a desvelar esse processo. Os instrumentos dessa avaliação, como as provas e
testes, usados como instrumentos de medida promovem a classificação e, consequentemente, a exclusão. São muito apropriados
quando não há vagas para todos, seja na
academia ou no mundo do trabalho. Mas,
quando se trata do processo de ensino e
aprendizagem, dentro de uma escola pública
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e universal, qualquer instrumento de avaliação só é válido se revelador das deficiências
que precisam ser corrigidas e dos avanços no
desenvolvimento de uma escola de qualidade. Nesse aspecto, nada mais ilusório do que
a chamada “média”, expressa em número ou
conceito. Essas expressões de avaliação podem até ser usadas, mas, se reveladoras de
tendências e não como medidas de uma situação estática, além de, como já dito, como
indicadores na avaliação institucional.

3. Quem avalia
Como afirma Arroyo16, “durante o percurso escolar aprendemos a ser alunos, como
a escola quer, ou espera que sejamos”. Ou
seja, em sua perspectiva, na construção do
currículo, tanto o professor quanto o aluno
definem uma identidade própria com que se
apresentam no espaço escolar.
Na construção do currículo da escola, no
âmbito da construção de seu projeto político
pedagógico, define-se o que é esperado do
professor e do aluno, bem como dos demais
agentes da educação. Constrói-se então, nesse processo, um protótipo de aluno que o
professor terá em mente em sua avaliação.
Nesse sentido, a avaliação é sempre uma
sentença que almeja uma conformação ideal.
O processo de avaliação é de responsabilidade principal do professor, já que é ele
que, diante de suas turmas, define objetivos
e decide sobre as estratégias usadas para
atingi-los. Não pode ser de outra forma, já
que não pode ele abrir mão do comando correspondente à sua responsabilidade com pessoas em formação. A força desse comando
é proporcional à responsabilidade que lhe é
16 Miguel G. Arroyo, Educandos e Educadores: Seus Direitos e o
Currículo, in Indagações sobre Currículo, Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

atribuída no processo de ensino e aprendizagem no âmbito da escola e do espaço de suas
atividades. Esse comando vale tanto diante
do aluno, pois é o professor que norteia o
processo de ensino e aprendizagem, incluída
a avaliação, quanto diante de outras instâncias avaliadoras da escola. Sua liberdade de
cátedra lhe garante o direito à última palavra
nas decisões sobre o trabalho com seu aluno, inclusive sobre sua avaliação. Uma avaliação externa, com todas as suas limitações,
e observadas todas as cautelas necessárias17,
pronuncia-se sobre a escola, mas não sobre
seu aluno.
Mas, nem por isso ele deve exercer esse comando pela via da imposição. Mesmo porque,
não faz isso sozinho. Tanto o sucesso de seu
trabalho quanto a “objetividade” de sua avaliação dependem do compartilhamento com
os pares e com os alunos. O professor propõe
e questiona, portanto, avalia enquanto ensina. Tendo claros os objetivos a que se propõe
alcançar, nunca poderá deixar de questionar.
Tem de ser um especialista em questionamentos, não só de conhecimentos, mas, sobretudo, de perspectivas de vida, de sonhos. O que
ele ensina só cabe em mentes mais alargadas
que as plasmadas pelo senso comum nascido
e criado numa sociedade de consumo.
Além dessa responsabilidade que é própria do professor, temos também de considerar a ação autoavaliadora do aluno, ajudando o professor na detecção de suas (aluno)
dificuldades ou até mesmo expressando as
razões de sua (aluno) autoexclusão. Nessa
autoavaliação, o aluno é educado a assumir a
responsabilidade que lhe cabe.
Há que se eliminar a distância entre o aluno que “não acompanha” ou “não quer nada
17 Importante considerar com muita atenção às restrições apontadas na Carta de Campinas, publicada ao final do Seminário de Avaliação e Políticas Públicas Educacionais, realizado na Unicamp entre
os dias 16 e 18 de agosto de 2011.
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com nada” e o professor que só observa e periodicamente dá seu veredito. Isso se faz pelo
diálogo, em sala ou fora dela, dentro do próprio processo de ensino e aprendizagem. Este
se realiza, de fato, na eliminação dessa distância, se quisermos que a avaliação seja inclusiva e faça parte desse próprio processo18. Não
é isso possível numa avaliação generalizante.

4. Quem é o avaliado
Se como está expresso no item 2 acima,
o objeto da avaliação é o processo, nosso
diagnóstico não pode se restringir ao aluno.
Temos que ampliar o enfoque para o nosso próprio trabalho, nossa paixão pelo que
ensinamos, pelo trabalho de toda a equipe
escolar e para as políticas públicas (carências
de recursos, de tempos pedagógicos, etc.).
Embora seja uma instância avaliativa importante, a avaliação institucional realizada
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA),
pela sua própria natureza, não dá conta de
todos os aspectos da avaliação do processo
de ensino e aprendizagem. Como instância
de avaliação institucional, seu enfoque é a
escola e não diretamente o aluno, desenvolvendo seu trabalho, não no interior do
processo de ensino e aprendizagem, mas, na
análise de suas condições.
Conforme nossas Diretrizes para os anos
finais, já citada, na página 30,
“na perspectiva da Avaliação Institucional
Participativa que vem sendo implementada
na rede municipal, o processo de avaliação
deve visar ao planejamento e à realização
de ações, isto é, à produção de políticas públicas pautadas em um padrão de qualidade
explícito, atualizado, inclusivo e negociado.
18 Luckesi afirma, na mesma entrevista citada, “Isso quer dizer que
o ato de avaliar, por ser diagnóstico, tem por objetivo subsidiar a
permanente inclusão do educando no processo educativo, tendo em
níveis cada vez mais satisfatórios da aprendizagem”.
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(Proposta de matriz de referência para a
rede de Campinas)”.
Há que se avaliar as condições em que
ocorre esse processo, mas também avaliar
até que ponto essas condições estão sendo
de fato inibidoras de um progresso na aprendizagem. E isso o professor pode fazer, de
forma totalmente qualitativa, no diálogo
aberto com os alunos e com seus pares.
O aluno das séries iniciais do fundamental tem a vantagem de um só professor responsável por sua avaliação, pelas melhores
condições que este tem de dedicar-lhe um
acompanhamento mais próximo que o do
professor das séries finais que tem muito
mais alunos sob sua responsabilidade. Mas,
por outro lado, o professor das séries iniciais
está mais exposto ao risco do isolamento e/
ou autoritarismo. Por isso é importante o trabalho partilhado que a organização em ciclos
proporciona. O processo de avaliação tem de
refletir esse trabalho.
Outro aspecto importante na consideração de quem é o avaliado é o da situação do
aluno. Cada pessoa tem uma história de vida
que condiciona seu aprendizado, no caso de
aluno e seu ensino, no caso de professor. Condiciona no sentido de dar as condições e não
no sentido de determinar. Nossa liberdade se
exerce sobre nossas condições e não no sentido de determinar. Nossa liberdade se exerce
sobre nossas condições próprias. Estas precisam ser levadas em conta na avaliação, tanto
do desempenho do aluno quanto do trabalho
do professor, não para desculpar omissões
mas para se definir diagnóstico e se decidir
estratégias. Aqui, o “comando” do professor
deve se fazer presente, para garantir ao aluno o direito ao mesmo nível de qualidade de
ensino que é oferecido nas chamadas escolas
“para ricos”, sem confundir adaptação às condições do aluno com “baixar o nível”.
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5. Para que avaliar
Podemos discutir aqui se os instrumentos de avaliação têm o objetivo de motivar
a aprendizagem. Essa discussão é importante para definirmos o lugar da avaliação
no processo de ensino e aprendizagem. Se,
entendida como mensuração de conhecimentos, como tal é suficiente para motivar o aluno a aprender, seu lugar é o fim
do processo. Mas, será que provas e testes
são suficientes para motivar, além de eventualmente o ato de estudar, também o ato
de aprender? E, principalmente, o uso do
aprendido como ferramenta de reflexão e
ação sobre o mundo?
Certamente há que haver uma motivação mais intrínseca ao processo de ensino e
aprendizagem para que este se realize, pois
só aprendemos o que nos faz sentido, ou
seja, o que incorporamos em nossa visão de
mundo e no cabedal que carregamos para
construir nossa vida com autonomia e agir
sobre o mundo em que vivemos. Portanto,
cidadania é o objetivo. Avaliação é meio.
Quando o aluno “aprende” sob a pressão
das provas unicamente, nada subsiste à
passagem dos eventos que o motivaram.
É possível que, no estudo movido por uma
motivação externa, o aluno desperte motivações internas para aprender, mas isso não
justifica a sua colocação como finalidade do
processo, a não ser para a realização de objetivos mais imediatos e exteriores ao processo de aprendizagem.
Em vista disso, o processo de avaliação
não pode se restringir aos resultados, tem de
incluir o questionamento sobre os sentidos,
tanto para o professor que ensina quanto para
o aluno que aprende. Ou seja, tem de incluir
também as já referidas condições históricas
de cada um, face aos objetivos estabelecidos
no projeto político pedagógico da escola, para

que o professor possa avaliar se está atingindo de forma adequada os alunos e para que o
aluno possa verificar sua progressão.

6. Como avaliar
Os modos de avaliar dependem das concepções pedagógicas do professor. Mas, conforme os princípios assumidos na construção
dessas Diretrizes, alguns instrumentos deverão ser privilegiados:
a) Se o aluno não aprende sozinho e nem
só com a mediação do professor, mas
também na interação com os colegas,
são importantes os trabalhos compartilhados, além dos individuais que permitem melhor visualização dos progressos
de cada aluno. De qualquer forma, essas
atividades não devem ter como escopo a
mensuração de conhecimentos, mas o seu
uso como ferramentas de reflexão. Nessa
perspectiva, a avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem.
b) Se avaliar é mais descrever que medir, a
objetividade do ato de avaliar não está
na expressão de uma nota ou conceito
que reflete com relativa exatidão o resultado do desempenho do aluno, mas
no cruzamento de olhares diversos. Assim, o lugar privilegiado da avaliação é o
conselho de ciclo, com a participação de
representantes dos alunos, após assembleias de classes, em que o aluno tenha
condições de fazer a sua autoavaliação e
possa também avaliar tudo o que acontece na escola.
c) Reunião com as famílias, ocasião de colocar à mesa tanto as condições do aluno
quanto as da escola, para avaliar em que
sentido estão ajudando ou atrapalhando o
seu aprendizado.
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Capítulo 6

Conversas paralelas

1. A propósito da necessidade
de fundamentos teóricos*
Tanto na última reunião do grupo de formadores quanto na reunião do GF de História, notei certa preocupação de alguns participantes com os fundamentos teóricos de
nossas afirmações e, principalmente, de nossas argumentações na construção de textos.
A respeito dessa preocupação ocorreram-me
algumas considerações críticas que coloco à
apreciação de vocês.
Em primeiro lugar, por que precisamos
de fundamentos teóricos, aqui entendidos
como “amparos” de pessoas mais entendidas
que nós em determinados assuntos? Sabemos que, começando pelo humanismo renascentista e culminando com o liberalismo
iluminista, construiu-se uma nova cultura
contraposta à cultura da cristandade medieval, no que tange ao fundamento da verdade.
Enquanto nesta a verdade fundamentava-se
na autoridade de quem a proferia, na cultura
do Iluminismo a razão foi erigida como tal
fundamento. Ou seja, cada homem foi reconhecido como capaz, por si mesmo, tanto de
descobrir quanto de demonstrar a verdade.
Pergunto-me se a necessidade de “fundamentos teóricos” não revelaria uma certa
saudade da cultura medieval que, apesar de
reprimir o livre pensamento, dava um certo
conforto para quem quisesse trocar a responsabilidade do uso de sua própria razão
pela comodidade de acreditar numa verdade
pronta e solidamente atestada?

Em segundo lugar, há que se perguntar se
há de fato a possibilidade de “fundamentos
teóricos”. Se nossas citações, às mais das vezes fora do contexto reflexivo do citado, são
de nossa responsabilidade, que fundamentos
são eles? No máximo refletem uma honestidade intelectual de dar créditos a quem de
direito, mas não servem para dar mais força
à nossa argumentação, a menos que queiramos voltar a acreditar na autoridade como
fundamento da verdade. Além disso, quais
os “fundamentos teóricos” de nossos citados? Para defender nossas posições, será necessário apelar a uma cadeia interminável de
fundamentações teóricas?
Quando nos debruçamos para teorizar sobre a nossa prática e nossa realidade, nosso
instrumento básico e fundamental é a nossa
capacidade de pensar por nós mesmos. Obviamente esse exercício não se desenvolve de
forma isolada e sim no diálogo com outros que
teorizaram e teorizam sobre as mesmas questões, com pena de reduzirmos os problemas
considerados a nossa estreita visão individual.
Mas, há que se considerar também que ninguém vê, pensa e nem fala por nós. No máximo, são testemunhas invocadas por nós.
Finalizando, não como fundamento, mas
como testemunha para o julgamento de minhas afirmações acima, invoco o Millôr Fernandes, para quem “pensar é livre pensar”.
Com o cuidado de nos lembrarmos de que
essa sua afirmação foi escrita num contexto
histórico em que a liberdade não era um valor tão facilmente tolerado.

* Autor: Antonio Carlos R. de Moraes
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2. A propósito de nossa atividade
de estudo do espaço da cidade
realizada em 30/07/2011.*
Andando pelo centro de Campinas, tomamos consciência da pressa com que os tempos são atropelados e literalmente submersos. Revitalizar é preciso. E, assim, vamos
enterrando os vestígios do passado, assim
como, em nossa vida pessoal, jogamos nos
porões de nosso inconsciente as lembranças
de sensações e experiências que não constituem mais ferramentas de trabalho de nossa
vida cotidiana.
Mas, volta e meia, temos de retornar a
elas para resgatarmos nossa identidade própria, dando um basta no arrastão que tenta
impingir-nos uma identidade alheia, alienada
a interesses dominantes.
E, então, o historiador é mais necessário que nunca. É ele que desenterra o que
está escondido, para que nossa verdadeira
identidade apareça. Que desvela os interesses que moveram as mudanças espaciais
durante o tempo. Ou seja, que faz com a
sociedade, de alguma forma, o que o analista faz com a pessoa: cria condições de reencontrarmos nossas raízes. O professor de
História, na feliz expressão do nosso colega
Alberto Nassiasene, torna o aluno cúmplice
desse trabalho.
Durante o curto passeio pelo largo do Carmo, rua 14 de dezembro, Barão de Jaguara e
Cesar Bierrembach, pudemos nos dar conta
de quanta história escondida e, também, de
quanta história sugerida, pois, apesar da implacabilidade destruidora do tempo, quantos
indícios ainda restam e que, no nosso andar
apressado do dia a dia, não nos damos conta.
Por isso, é preciso estudar, mais do que ver,
perquirir, perguntar, estar atento.
* Autor: Antonio Carlos R. de Moraes
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Em Souzas e Joaquim Egídio, tomamos
contato com um passado exuberante em
termos econômicos e culturais. Um grande
número de fazendas que ainda restam, mas
que nem de longe repercutem o que foram
quando a distância do centro de Campinas
levava os moradores a construírem uma vida
social quase que autóctone.
Somente a Vila Antiga ficou um tanto
dissonante nesse roteiro. Ou, dependendo
da forma como a encaramos, podemos de
alguma forma colocá-la no roteiro. A par
da comida deliciosa, pudemos ver como o
passado pode ser tratado: uma coleção de
objetos antigos, descontextualizados e desterritorializados. Ironicamente, bem ao lado
do Alphaville, reduto do que há de mais moderno e luxuoso como local de bem morar...
Temos agora que pensar essa experiência
de estudo do meio, dentro do que pedem as
Diretrizes de nossa rede, cujos objetivos já
foram traçados. Elas pedem o “resgate da história local e regional, da história da África e
cultura africana, afrobrasileira e indígena (lei
nº 10639/03 e lei nº 11645/08), bem como a
valorização da memória, que é o mote central da cultura popular, através da oralidade.”
Não como um capítulo à parte em nosso currículo, mas de forma integrada. Isso significa
que, em qualquer assunto abordado em História, temos de estar atentos aos referenciais
de nossa história local. Ou seja, temos de
construir o ensino de uma história integrada
entendida não só como “o Brasil integrado
à história da humanidade”, com farto material já encontrado em nossos livros didáticos,
mas como a nossa história local integrada à
história do Brasil e mundo.
No trabalho que temos à frente, temos de
ter sempre em conta a necessidade da busca desses referenciais. Certamente assuntos
como a agroindústria do açúcar, a mineração,

Capítulo 6 – Conversas paralelas

a escravidão, a cafeicultura, a industrialização ganharão novos coloridos que possibilitarão uma melhor compreensão por parte de
nossos alunos.

3. Dilemas do GF de História*
Grupo de trabalho ou de formação?
Em primeiro lugar, a própria configuração
do GF: reunimo-nos para a execução de uma
tarefa ou para nossa formação enquanto professores da rede?
É necessário considerar que a nossa proposta inicial é a de implementação das Diretrizes Curriculares, no seu detalhamento de
conteúdos, estratégias e avaliação, ou seja,
na definição do que é necessário para que os
objetivos nelas definidos sejam alcançados
na prática docente. Embora não distanciado
da pesquisa acadêmica, esse trabalho é muito mais resultado de um esforço de teorização de nossa prática.
Há que se considerar também que não estamos fazendo um trabalho para a rede, mas
propondo um início de conversa para que a
rede fale por si, continuando a participar da
construção de um currículo em ação. A opção
da SME não foi construir um currículo para a
rede. Nesse caso, melhor seria contratar uma
instituição acadêmica e encomendar um currículo tecnicamente perfeito, mas, com o risco de pouco permeável à prática pedagógica.
Creio que estamos já bem calejados com relação aos modismos em pedagogia, que às
mais das vezes substitui a nossa capacidade
de teorizar sobre nossa prática pelo consumo
de teorias acabadas e mal digeridas.
Por outro lado, para que possamos realizar a nosso contento esse trabalho, temos
* Autor: Antonio Carlos R. de Moraes

de conservar nossa constante necessidade
de aprofundamento nos estudos, do diálogo
com a pesquisa acadêmica. Não se trata, porém, de uma postura de estudo descolada de
nossa prática docente, pois esta é o referencial
de nossa produção, enquanto nos reunimos
para o estudo e debate, bem como é o que
deve alimentar a própria pesquisa acadêmica.
Nosso trabalho não se esgota na produção de
mais uma tese acadêmica destinada a dormir
entre milhares nas estantes da academia, sem
qualquer efeito sobre as angústias de nossos
colegas em sua prática. O saber que produzimos não se descola do “chão da escola”,
questiona e é questionado por ele.
Diria, portanto, que nosso GF deve ser,
ao mesmo tempo, GT e GF, pois temos uma
tarefa a cumprir e é nela que nos formamos
como professores, com a mesma disposição
com que aprendemos no desempenho de
nossa função em sala de aula.

Qual o nosso paradigma: uma
história de perspectiva marxista
ou uma história cultural?
Na perspectiva marxista há um pressuposto que acho difícil negar: o que move a
história são as relações sociais que visam à
produção dos meios de sobrevivência. É a
preocupação básica, presente em todos os
momentos da história, inclusive da nossa e
de nossos alunos. Estudar e ensinar história
é, pois, antes de tudo, saber identificar essa
preocupação básica, da forma como se apresenta em todos os seus momentos.
A questão polêmica está no relacionamento entre as demais produções culturais
e as relações econômicas. Essa relação não
pode ser de cunho determinista, já que o próprio Marx reconhecia uma independência do
que chamou de superestrutura. As produções artísticas, por exemplo, não podem ser
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identificadas simplesmente com interesses
de classes, a ponto do exagero, como ocorreu no chamado socialismo real, de se rejeitar determinadas músicas clássicas por serem
burguesas e poderem contaminar o espirito
de luta da classe trabalhadora.
Isso não significa, a meu ver, considerar as
produções culturais, mormente as artísticas
com força suficiente para mover a história
por elas mesmas. Quando isso acontece, não
há como negar que elas perdem a sua independência e se tornam ideologias a serviço
de interesses de classe.
Em minha graduação, tive uma professora pós-graduada na Unicamp, totalmente
imbuída da história cultural, que, no afã de

78

rejeitar os modos de produção de inspiração
marxista, desqualificava totalmente a produção de um Caio Prado Jr. e outros clássicos
de nossa historiografia. A meu ver, é essa
uma posição equivocada, assim como seria,
o contrário, a negação da história do imaginário no período colonial por não explicar
por si só o movimento da história. Podem
existir explicações mais ou menos básicas do
passado, mas nunca explicações cabais, pois
estas dependem sempre das preocupações
que temos no presente.
Em suma, acho perfeitamente possível
trabalharmos com a perspectiva da história
cultural, mas sem perder de vista o peso das
relações socioeconômicas na constituição
mais básica da trama histórica.
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