
CAMINHO

CAPÍTULO 2
CAMINHO: MEMÓRIA 

NO ENSINO DE HISTÓRIA 
PELA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL 

Caminho: 2. Direção, rumo, 

sentido. 6. Fig. Direção, 

tendência.1

1 Ferreira, 1995, p. 120.    >
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Ao tomar contato com a metodologia da educação 
patrimonial, alguns problemas que se apresentavam com 
a justificativa e a prática do ensino de história a partir da 
memória se tornaram soluções mais claras em significados 
e rumos, que até então intuíamos. Na prática pedagógica, 
muitos professores já utilizam a educação patrimonial sem 
saber o nome dessa metodologia. 

Nosso trabalho tem como fundamento a memória, 
e sua dinâmica é propiciada pela utilização da educação 
patrimonial. Essa foi originalmente estabelecida como 
educação em museus, onde o trabalho deve ser feito a partir 
do objeto a ser explorado e decodificado, sendo a informação 
desenvolvida a partir do objeto, em que o desenvolvimento 
de atividades educacionais a partir da evidência histórica, 
artística, científica ou natural; ou seja, que utilizem o objeto 
ou o artefato como ponto de partida para qualquer estudo ou 
análise da realidade passada, presente ou futura.

Apresentaremos, inicialmente, um pouco da chegada 
de tal teoria no Brasil. No item posterior serão colocadas 
as bases educacionais dessa metodologia. A vinculação do 
conceito patrimônio cultural com educação patrimonial e 
memória é desenvolvida no penúltimo item. E, por fim, 
procuro esclarecer a apropriação que realizo das teorias 
discutidas nos itens anteriores, para a prática de ensino e 
para a realização desta dissertação.

 

1 – O conceito de educação patrimonial chegando ao 
Brasil

A educação patrimonial foi desenvolvida e dirigida 
pelos e aos museus. O termo educação patrimonial é 
a tradução para o português do conceito de Heritage 
Education (“Herança Educação”), nascido na Inglaterra 
e que Maria de Lourdes Parreira Horta, em 1982, como 
chefe da divisão de acervo histórico e artístico do Museu 
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Imperial (RJ), teve contato e procurou introduzir no Brasil. 
A educação patrimonial busca o ensino centrado no objeto 
cultural, na evidência material da cultura.2

Essa metodologia foi adotada em museus ingleses 
na década de 1970 como transformação na atitude 
educativa dos mesmos. As visitas guiadas, empregadas em 
praticamente todos os museus, faziam com que as crianças 
tivessem no museu o mesmo tipo de experiência que tinham 
na escola. Isto é, aulas expositivas e atitude passiva. Os 
museus procuraram novas ações educativas para atingir o 
público, e a educação patrimonial vem como resposta para 
muitos museus.

Cabe ressaltar que tal metodologia se instala num 
momento em que os estudos sobre a cultura material 
vinculam-se e alimentam a nova corrente historiográfica, 
denominada nova história, quando os historiadores 
reforçam a utilização do objeto como fonte primária de 
informação, no lugar do documento escrito. Na Inglaterra, 
a nova história fez a mudança no currículo e no método de 
ensinar história nas escolas. Com isso, alunos e professores 
foram para os museus pesquisar a cultura material.3

Hoje alguns historiadores e profissionais que lidam 
com o tema memória vêm propondo, no âmbito de suas 
instituições culturais, sobretudo em museus, a elaboração 
de programas de educação patrimonial. Esta, segundo 
Maria de Lourdes Parreira Horta, possibilita o reforço 
da auto-estima dos indivíduos e das comunidades e a 
valorização da cultura brasileira em sua rica diversidade, 
abrindo grandes possibilidades de relação entre o ensino de 
história e educação patrimonial.4 

2 − A proposta educativa da educação patrimonial 

A educação patrimonial é uma proposta 
3Alencar, 1987, p. 32.    >

4Oriá, http://www.positivo.com.br/posinfo/
positivo/pinewopind02.html    >

2 Alencar, 1987, pp. 25-26.    >
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interdisciplinar de ensino voltada para o patrimônio cultural, 
desenvolvendo o interesse pela preservação da memória. O 
caráter dinâmico do estudo de história, na relação presente-
passado, é apresentado na educação patrimonial, que não se 
refere apenas aos objetos do passado, mas igualmente aos 
do cotidiano, do presente, aos que estão sendo criados pelo 
homem no exercício de sua humanidade, a toda natureza, 
física e biológica, que constitui o nosso universo. 

Existem suportes legais que sustentam a utilização 
dessa metodologia, não só nas ações educativas em 
instituições culturais, como é o caso dos museus, mas 
também em escolas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional − Lei n° 9.394/96 – no artigo 26, diz que a parte 
diversificada dos currículos dos ensinos fundamental e 
médio deve observar as características regionais e locais 
da sociedade e da cultura. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental, nos temas 
transversais, apontam para a possibilidade da escola 
valorizar o estudo do patrimônio cultural e a conseqüente 
adoção de projetos de educação patrimonial, especialmente 
nos temas do meio ambiente e da pluralidade cultural.

A educação patrimonial traz como proposta a ação 
educativa por meio da participação ativa do educando, 
analisando os objetos culturais. Ela propõe a leitura do 
mundo e das coisas produzidas pelo indivíduo em sua 
vida cotidiana, desenvolvendo no e com o educando a 
apropriação, afetivamente e conscientemente, de seus 
valores e marcas próprios, de seu patrimônio pessoal 
e comunitário, levando-o à compreensão do universo 
sociocultural e da trajetória histórico-cultural em que está 
inserido, proposta que é um cruzamento com a finalidade 
da educação em geral.5 

O patrimônio cultural e o meio ambiente em que o 
educando está inserido oferecem oportunidades de criação 
de situações de aprendizado, a partir das manifestações de 
processo cultural. Com a educação patrimonial busca-se, 

5Horta, 2003, pp. 1-2,6.    >
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tanto no processo educativo como em qualquer área de 
ensino/aprendizagem, levar os alunos a utilizarem suas 
capacidades intelectuais para a aquisição de conceitos 
e habilidades, assim como para o uso desses conceitos 
e habilidades em sua vida diária e no próprio processo 
educacional. A aquisição é reforçada pelo uso dos 
conceitos e habilidades, e esse uso leva à aquisição de 
novas habilidades e conceitos. O desenvolvimento de 
habilidades é provocado no percurso de etapas, realizando 
as atividades de observação, registro, pesquisa/estudo 
(exploração), discussão/conclusões (apropriação), levando-
nos assim ao conhecimento do objeto. Com a educação 
patrimonial desenvolvemos habilidades de observação, de 
análise crítica, de comparação e dedução, de formulação de 
hipóteses e de solução de problemas colocados pelos fatos 
e fenômenos observados.6 

Na observação, talvez com jogos ou comparações, 
a percepção visual (emoção e razão) é colocada em ação 
para identificação do objeto. No registro do conhecimento 
percebido há a adequação do desenvolvimento do 
pensamento lógico e intuitivo (sensação, imagem e idéias) 
− com descrições, desenhos, maquetes, fotografias − para 
fixação e aprofundamento do conhecimento percebido, 
explorando algumas hipóteses e pesquisando outras fontes 
para interpretação das evidências e significados. A exploração 
e a apropriação são feitas por meio da sistematização das 
idéias e das imagens, e do estabelecimento das ligações 
com sua realidade ocorre recriação (p. ex. em exposições ou 
em dramatizações), desenvolvimento afetivo e valorização 
do bem cultural.7

Para isso acontecer o professor precisa estudar o 
patrimônio cultural; apontar os resultados educacionais 
pretendidos e as habilidades, conceitos e conhecimentos 
a serem adquiridos pelos alunos; procurar um trabalho 
interdisciplinar; preparar o modo como será avaliado o 
trabalho; organizar um produto final e integrar a comunidade 
escolar. Portanto, pode fazer o educando desenvolver 6Ibid, pp. 8-15.    >

7Alencar, 1987; Horta, 2003.    >
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o interesse em resolver questões significativas para sua 
própria vida, pessoal e comunitária (modo de vida dos 
nossos antepassados e as soluções que eles encontraram, 
fazendo comparação com as soluções atuais e projetando 
soluções – moradia, saneamento, abastecimento de água, 
iluminação, saúde, alimentação, transporte e etc.).8

A educação patrimonial é uma proposta de ensino por 
meio da evidência, é um aprendizado que apela mais para 
o sensível, o concreto, o visual, o tátil, o emocional, do que 
para o intelectual, de idéias e palavras. Nela o processo de 
ensino-aprendizagem extrapola os muros da escola, dos 
museus, das bibliotecas e arquivos:

“Num processo de descoberta em que os alunos, 
professores, pais, avós e toda uma comunidade podem 
estar envolvidos”.9

Nesse tipo de trabalho existe a possibilidade 
da sensibilização na percepção do entendimento de 
processos da memória, compreendendo a dinâmica 
cultural como um movimento contínuo de mudança, 
transformação e permanência. Com a educação patrimonial 
desenvolvemos:

“Habilidades de observação, de análise crítica, de 
comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de 
solução de problemas colocados pelos fatos e fenômenos 
observados”.10

Os objetos e fenômenos culturais são elementos que 
potencializam a relação ensino-aprendizagem, a partir de 
um trabalho organizado e em busca do desenvolvimento da 
consciência crítica.

“A metodologia da Educação Patrimonial pode levar 
os professores a utilizarem os objetos culturais na sala de 
aula, ou nos próprios locais onde são encontrados, na 
casa do aluno, em visitas e passeios a lugares de interesse, 

8Horta, 2003.    >
9Ibid., pp. 1-2.    >

10Ibid., p. 6.    >
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como peças chave no desenvolvimento dos currículos, e 
não simplesmente como mera ‘ilustração’ das aulas e dos 
livros”.11

A própria escola e o meio onde está inserida é um 
elemento acessível ao estudo pela metodologia da educação 
patrimonial. Com ela podemos estudar pistas que indicam a 
vivência humana no passado, aprendendo a ler os indícios 
do passado no presente, para deles tirar conclusões e, 
portanto, conhecimentos.12

O nosso sistema educacional tem como preponderante 
o estudo de palavras e números. A organização curricular 
privilegia, na maior parte de suas disciplinas, os objetivos 
de promoção do desenvolvimento cognitivo. Entretanto, 
a pessoa é um todo cognitivo – afetivo – motor, e a 
modificação de um dos aspectos afeta os demais. 

A metodologia da educação patrimonial pressupõe 
uma mudança de atitude com relação ao patrimônio 
cultural, apelando mais para o sensível e o emocional.13 Esse 
processo passa pela percepção ou tomada de consciência de 
um valor, até a identificação com valores que caracterizam 
o indivíduo. Implica na consciência de que o sujeito é 
produtor. Ele recebe, utiliza-se e produz esse mesmo 
patrimônio. Ele se insere numa trajetória. Tal consciência 
não é algo que deva ser imposto. É preciso trabalhar uma 
rede de significados para se construir o conhecimento e 
tomar opções. Não se pode impor o significado simbólico 
de um objeto cultural a alguém completamente alheio a ele. 
Se o sujeito não tem o referencial, não vai se envolver no 
processo. 

Pensando o processo ensino-aprendizagem na escola, 
a educação patrimonial valoriza o trabalho de campo 
para a pesquisa e o aprendizado em sala de aula, também 
destacando uma proposta transdisciplinar.

11Ibid., p. 12.    >
12Ibid., pp. 24-25.    >

13Alencar, 1987.    >
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3 − Educação patrimonial e patrimônio cultural

Um elemento na educação patrimonial, e nesta 
pesquisa, é a questão do patrimônio cultural. O trabalho 
com a memória nos indica o patrimônio cultural, que é 
fundamental na educação patrimonial.

O patrimônio, como o nome diz, é algo herdado de 
nossos pais e antepassados, contém nossa memória. Essa 
herança só passa a ser nossa para ser usufruída se nos 
apropriarmos dela, se a conhecermos e reconhecermos 
como algo que nos foi legado e que deveremos deixar 
como herança para nossos filhos, para as gerações que nos 
sucederão no tempo e na história.

“Uma herança que constitui a nossa riqueza 
cultural, individual e comunitária, a nossa Memória, de 
pertencermos a uma cultura própria”.14 

O interesse é de despertar a consciência crítica e 
o valor do patrimônio histórico-cultural por parte das 
comunidades e dos indivíduos. Assim o patrimônio 
cultural é pensado como fonte primária de conhecimento e 
aprendizado. 

É com essa perspectiva que a nossa pesquisa se 
desenvolve, voltada para a recuperação da memória 
e da auto-estima de comunidades em processo de 
desestruturação, e para a preservação do seu patrimônio 
cultural, além de estimular a compreensão dos processos de 
transformação e permanência dos bens culturais. 

Sendo o princípio básico da educação patrimonial a 
experiência direta dos bens e fenômenos culturais, leva-nos 
a sua compreensão e valorização, em um processo contínuo 
de descoberta, tomando o patrimônio cultural como 
ponto de partida para a atividade pedagógica por meio 
da observação, questionando e explorando aspectos dos 
fenômenos culturais que, como vestígios, apontarão quais 

14Horta, 2003, p. 6.    >
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fontes secundárias (livros, textos) nos ajudarão a ampliar 
nossos conhecimentos.15 Ela se utiliza dos lugares e suportes 
da memória (museus, monumentos históricos, arquivos, 
bibliotecas, sítios históricos, vestígios arqueológicos etc.) 
no processo educativo, a fim de desenvolver a sensibilidade 
e a consciência por parte dos educandos para a importância 
da preservação desses bens culturais.16 

O caráter dinâmico do estudo de história, na relação 
presente-passado, é apresentado na educação patrimonial, 
que não se refere apenas aos objetos do passado, mas 
igualmente aos do cotidiano, do presente, aos que estão 
sendo criados pelo homem no exercício de sua humanidade, 
a toda natureza, física e biológica que constitui o nosso 
universo.17 

A metodologia da educação patrimonial pode ser 
aplicada a qualquer evidência material ou manifestação 
da cultura, seja um objeto ou um conjunto de bens, uma 
manifestação popular de caráter folclórico ou ritual, um 
processo de produção industrial ou artesanal, tecnologias 
e saberes populares e a qualquer outra expressão resultante 
da relação entre os indivíduos e seu meio ambiente.18 Dessa 
forma não se restringe aos objetos culturais materiais, mas 
também aos imateriais. Portanto, pretende-se a valorização 
dos bens culturais que compõem o patrimônio cultural, 
tomando o trabalho de campo como o ponto de partida e/ou 
chegada para a pesquisa e o aprendizado em sala de aula. 

O Brasil é um país pluricultural que, muitas vezes, 
na própria escola é apresentado como uma única cultura, 
dificultando ao aluno se perceber detentor de cultura 
digna de reconhecimento e preservação, apesar de diversa. 
As evidências indicadas pela educação patrimonial 
demonstram o leque panorâmico da nossa herança cultural, 
do patrimônio cultural brasileiro:

- consagrados pelas instituições governamentais: objetos 
históricos, objetos artísticos, monumentos representativos 

15Ibid., pp. 4-5.    >
16Oriá, http://www.positivo.com.br/posinfo/

positivo/pinewopind02.html    >
17Alencar, 1987, p. 32.    >
18Horta, 2003, pp. 6-7.    >
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da memória nacional, centros históricos;

- patrimônio vivo da sociedade brasileira: artesanatos, 
maneiras de pescar, maneiras de caçar, maneiras de plantar, 
maneiras de cultivar, maneiras de colher, maneiras de 
utilizar as plantas como alimentos e remédios, maneiras 
de construir moradias, maneiras de fabricar objetos de 
uso, a culinária, as danças, as músicas, os modos de vestir, 
os modos de falar, os rituais, as festas religiosas, as festas 
populares, as relações sociais, as relações familiares, as 
canções, as histórias e lendas contadas de geração em 
geração. Tudo isso revela os múltiplos aspectos que pode 
assumir a cultura viva e presente em uma comunidade.19

O patrimônio cultural, em diversas dimensões, 
pode ser encontrado intacto, incompleto ou escondido. 
É a demonstração de parte da trajetória de vida de uma 
sociedade/comunidade e por suas características peculiares 
de forma, estilo e função. Existem patrimônios culturais 
construídos especialmente para celebrar ou relembrar 
algum episódio. Outros são remanescentes do passado, que 
sobreviveram ao tempo, e são consagrados pela sociedade 
como símbolos coletivos, e como referências da memória de 
um povo. Perceber o patrimônio cultural no meio ambiente 
histórico em que a escola e a comunidade escolar estão 
envolvidas, é uma proposta desta pesquisa. Tal percepção 
aponta que, em suas estruturas, formas e uso, revelam um 
momento determinado do passado, e são testemunhas dos 
modos de vida, das relações sociais, das tecnologias, das 
crenças e valores dos grupos sociais que os construíram, 
modificaram e utilizaram. Alguns monumentos continuam 
a servir a mesma função original, outros servem a novas 
funções.20 

A investigação sobre os monumentos vinculados à 
escola e à comunidade escolar, neste trabalho, não precisa 
se deter apenas nos patrimônios tombados. Podemos 
destacar aqui o patrimônio cultural imaterial e incluí-lo na 
vertente que entende que não só os definidos oficialmente 19Ibid., p. 7.    >

20Horta, 2003, p. 20.    >
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podem ser objetos de estudo na escola. A definição oficial 
tem o caráter de preservação: 

“A partir de 2002, o IPHAN criou um novo Livro 
de Registro, destinado a referenciar e proteger as 
manifestações culturais que são caracterizadas como 
‘patrimônio imaterial’ brasileiro (saberes e modos de 
fazer)”.21 

O conceito de “meio ambiente histórico” nos ajudou 
a teorizar nossa experiência educativa. Isto é, no espaço 
criado e transformado pela atividade humana ao longo 
do tempo e da história, que está em toda parte, em torno 
de nós, acima e abaixo dos nossos pés. O que pode variar 
é a extensão e o modo em que ele pode ser identificado 
e percebido no meio ambiente em que vivemos hoje. É 
dinâmico e continua a mudar no presente. 

Os conceitos de mudança e continuidade são 
essenciais para a compreensão do patrimônio cultural em 
todos os seus aspectos, e devem ser trabalhados no processo 
da educação patrimonial. O meio ambiente histórico tem 
duas dimensões: a dimensão horizontal, que revela o 
aspecto de toda uma área em determinado período de 
tempo, no passado ou no presente; e a dimensão vertical, 
que mostra as sucessivas camadas e modificações de uma 
mesma área ao longo do tempo.22 Um exercício que pode 
ajudar a compreensão desse conceito é o de pesquisar e 
documentar as mudanças ocorridas no espaço da escola ou 
da casa do aluno, ao longo dos últimos anos, e observar as 
mudanças ocorridas na sua rua, ou no seu bairro.

Os patrimônios culturais que conhecemos hoje 
são fragmentos do cenário do passado. Assim também 
podemos relacionar o meio ambiente histórico no qual 
a escola, seus alunos e comunidade estão envolvidos, e 
situar o estudo percebendo, por exemplo, estruturas com 
diferentes finalidades: abrigo, defesa, cultos, comércio. 
As necessidades básicas continuam as mesmas, com o 21Ibid., p. 21.    >

22Ibid., pp. 17-19.    >

Foto produzida pelos alunos: 
ALUNO A.B.S., ALUNA 
A.B.S.J., ALUNA K.L.S., 
ALUNO R.J.C., ALUNO 
S.S.S. . 2° Termo A
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desenvolvimento das tecnologias. Novas necessidades 
geram novas estruturas: estádios no lugar de áreas 
desocupadas. 

O patrimônio cultural, em diversas dimensões, está 
em um meio ambiente histórico. Observando-o, podemos 
comparar, e até deduzir, questões significativas do passado 
e do presente. A intenção é compreender a evidência 
cultural para conhecer mais sobre ela, sobre a vida no 
local e as mudanças que ocorreram, de modo a perceber 
sua importância ou significado no presente. O estudo do 
patrimônio cultural a partir das atividades resultantes 
desse questionamento implica o exercício de diferentes 
habilidades, tais como: a observação, o registro verbal, 
gráfico, matemático, a análise, a dedução, a comparação, a 
síntese e a apresentação dos resultados em diferentes formas. 
O uso e a compreensão de mapas, plantas, fotografias 
aéreas, fotos antigas e recentes, documentos originais, 
arquivos e bibliografia são outras habilidades envolvidas 
na exploração orientada de um sítio ou monumento 
histórico. Aprende-se a fazer as questões adequadas, 
levantar problemas, discutir os resultados e verificar as 
conclusões mais adequadas (sensíveis e possíveis), apesar 
das limitações que as evidências nos colocam, o que pode 
gerar conclusões inexatas ou distorcidas. 

O conceito de patrimônio cultural abrange não apenas 
os ligados a fatos memoráveis da história ou apresentam 
excepcional valor estético ou artístico. Temos a identidade 
das minorias, marginalizadas ou não, como os índios, os 
negros e os imigrantes, que englobam o conceito patrimônio 
histórico-cultural.23

A ampliação do conceito de patrimônio cultural 
possibilita também pensarmos a dinâmica social do 
esquecimento, sobretudo das minorias, levando à destruição 
da identidade social dos grupos vítimas de tal destruição. 

“Essa destruição das referências concretas da 
23Gallo et al., 2001.    >
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Memória leva à perda da identidade individual, pois sem 
conhecimento do nosso passado não sabemos quem somos 
no presente.”24 

O ensino de história não pode excluir a 
responsabilidade, que não é só sua, da preservação do 
patrimônio cultural. Este possibilita a constatação de 
elementos diferenciadores e particulares de uma comunidade 
em relação às demais, que sejam representações, que falem 
da vida de um determinado povo em uma determinada época. 
Quando tratamos da preservação não pretendemos com isso 
indicar a paralisação da vida e das coisas. O que se pretende 
é uma relação frente ao passado de compreensão, respeito 
e convívio. O principal agente da ação de preservação do 
patrimônio histórico-cultural é a comunidade.

“A preservação dos exemplares da produção material 
e espiritual (não material) do país é elemento básico para 
a existência da Memória de determinada sociedade. Sem o 
conhecimento e a reflexão sobre o que fomos e o que fizemos, 
não compreenderemos quem somos e o que somos”.25

É com essa postura que assumimos também os 
valores relacionados com as diversas memórias.

“Ao longo do século XX, entretanto, percebeu-se a 
necessidade de preservar a história das cidades de forma 
mais ampla, registrando não só a memória hegemônica. 
Passaram também a ter importância as formas de 
morar das diversas classes sociais, porque as cidades 
mais democráticas devem representar todos os seus 
cidadãos”.26 

Voltamos assim a tocar na temática da preservação. 
A partir dela este trabalho educacional enfatiza a geração 
de mecanismos que estimulem a preservação dos bens 
culturais a serem protegidos. Muitos alunos (em geral os 
migrantes) acabam perdendo a maioria de suas principais 
referências histórico-culturais. Tornam-se uma comunidade 

24Somekh, 2001, p. 46.    >
25Gallo et al. 2001, pp. 111-112.    >

26Somekh, 2001, p. 47.    >
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que desvaloriza a própria memória, que se destrói/constrói 
em um processo autofágico e aceita a destruição de sua 
própria identidade. Nas palavras de Marilena Chauí:

“A destruição da Memória nos leva a perder de vista 
também a dimensão humana e social dos modos de vida e 
experiências.”27 

Tal destruição pode ser de algo material ou imaterial 
que revela a memória de tal comunidade. Para propor uma 
política de preservação é importante delimitar aquilo o que 
compõe a identidade de todos os cidadãos e aquela mais 
próxima da comunidade a ser trabalhada. Cada bem cultural 
é um fragmento da memória comunitária.

A preservação dos bens culturais pede sua 
identificação, proteção e valorização, e:

“Pressupõe que eles sejam apropriados pela 
sociedade, o que subentende várias formas de utilização e 
fruição do bem pela comunidade”.28 

4 − A apropriação que queremos fazer da educação 
patrimonial

O Brasil é um país pluricultural que, muitas vezes, 
na própria escola é apresentado como uma única cultura, 
dificultando ao aluno se perceber como detentor de cultura 
digna de reconhecimento e preservação, apesar de diversa. 
O que está em jogo na utilização dessa metodologia, 
sobretudo no que se refere aos interesses desta dissertação, 
é a utilização dos saberes populares em que os alunos estão 
envolvidos e trazem para a escola, no estudo de história. Na 
realidade, as questões apresentadas indicam o significado 
de cultura e da sua relação com memória, e concordamos 
com a seguinte fala: 

27Ibid., pp. 70-71.    >
28Gallo et al. 2001, p. 132.   >
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“Todas as ações por meio das quais os povos 
expressam seu modo específico de ser constituem a 
sua cultura, que vai ao longo do tempo adquirindo 
formas e expressões diferentes. A cultura é um processo 
eminentemente dinâmico, transmitido de geração em 
geração, que se aprende com os ancestrais e se cria e 
recria no cotidiano do presente, na solução dos pequenos 
e grandes problemas que cada sociedade ou indivíduo 
enfrentam. Neste processo dinâmico de socialização, 
em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o 
indivíduo constrói a própria identidade”.29 

O que nos interessa nesta dissertação é perceber como 
a metodologia da educação patrimonial contribui no estudo 
de objetos e fenômenos culturais, além de investigar se 
ela promove habilidade de interpretar os objetos culturais 
(dentro da perspectiva de patrimônio cultural), ampliando a 
capacidade do aluno de compreender o mundo. Decodificar 
o conteúdo dos objetos culturais, por meio da educação do 
olhar, e o desenvolvimento de pesquisas é o que identifica 
a educação patrimonial e esta pesquisa. Nossa proposta é 
incluir o espaço que a comunidade escolar ocupa como 
meio ambiente histórico e fazer um trabalho com os 
cuidados que a arqueologia teria em um sítio histórico ou 
monumento histórico tombados e, portanto, reconhecidos 
oficialmente.

A procura da cultura material e não material do 
passado no meio ambiente histórico em que a escola e a 
comunidade estão envolvidas é potencializada por meio do 
trabalho com a memória. A preocupação é dar importância 
e valorização na preservação do patrimônio cultural de 
comunidades, mesmo que o reconhecimento não seja oficial 
e/ou a própria comunidade não tenha a consciência do valor 
desses patrimônios, material e não material. 

O estudo que envolve a preservação do patrimônio 
cultural e os trabalhos com a memória têm a função também 
de aumentar a auto-estima da população envolvida. Posso 

29Horta, 2003, p. 7.    >
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estar estudando uma outra cultura, mas perceber aspectos 
positivos e negativos − relacionar criticamente as culturas 
− da cultura em que estou envolvido e buscar identidade 
em que o final não é determinado, mas que constrói ações e 
posturas sociais, partindo sempre do enfoque da realidade 
cotidiana dos alunos para o reconhecimento dessa realidade, 
e a valorização e reconstituição das memórias.

Utilizando-se a metodologia da educação patrimonial, 
nosso objetivo não é fazer da escola um museu, mas 
mediar que os alunos se enriqueçam com a metodologia 
dos museus (preservação e fortalecimento da identidade 
cultural). A questão é de lhes possibilitar leituras sobre os 
objetos culturais (materiais ou imateriais) e não a leitura 
deles como se fosse única. 

Neste trabalho podemos considerar o objeto cultural 
como resultado do gesto criador. O trabalho com memória 
também pressupõe lidar com tal processo de mudança.

“A Memória das ações de uma criação estética, 
tecnológica ou social.”30 

A proposta é estimular a mudança de atitude com 
relação ao patrimônio cultural, apelando mais para o 
sensível e o emocional, gerando leituras críticas, mas com a 
perspectiva de preservação. 

O currículo escolar tem privilegiado o 
desenvolvimento cognitivo. E é nesse sentido também que 
a força do trabalho educativo, envolvendo as temáticas 
de patrimônio cultural e memória, vai se demonstrando. 
A questão não é a de negar a importância das palavras 
e dos números no processo ensino-aprendizagem, e sim 
a de destacar o desenvolvimento afetivo (percepção, 
sentimento). A aprendizagem afetiva leva a aceitação ou 
rejeição de valores implícitos no conceito de herança 
cultural. Assim também se percebe o valor da metodologia 
da educação patrimonial como elemento no trabalho com a 

30Alencar, 1987, pp. 10-11.    >

Interior do Monumento-Museu 
no início do século XX, 
durante a gestão de Hermann 
Von Ihering. Note-se que o 
nicho da escadaria central 
estava ocupado por escultura 
em gesso simbolizando a 
República. Acervo MP/USP. 
Oliveira, 1995, p.10.

Escadaria central do edifício na década 
de 1920. Nota-se que o nicho passou a ser 
ocupado por escultura monumento de D. Pedro 
I. Acervo MP/USP. Oliveira, 1995, p.10.
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memória.

Para desenvolvermos o valor da preservação do 
patrimônio cultural na linha que está sendo apresentada 
nesta dissertação, é preciso trabalhar também no nível 
afetivo. 

“Sem o sentimento não há possibilidade de aceitação 
ou rejeição de valores como os implícitos no conceito 
de herança cultural. A aprendizagem afetiva tem como 
seu objeto os sentimentos, as preferências, atitudes e 
valores”.31 

Envolvendo no processo educacional a metodologia 
da educação patrimonial para o estudo de história por meio 
da memória, o que se coloca não é a memória reduzida 
tão-somente a um processo de valorização do passado sem 
espaço para inovação. A memória é o elo entre o passado e o 
presente, base para a construção do futuro. Nas referências 
que ela indica podemos entender o presente. 

“Sem Memória, a mudança será um fator de alienação 
e degradação, pois sempre ficará faltando uma referência 
básica, tornando cada ato uma mera reação mecânica, sem 
lógica com o passado ou com nossa própria história”.32

A relação entre os conceitos de memória e 
patrimônio cultural não é limitada ao que é destacado 
hegemonicamente como patrimônio. O caso dos alunos 
com que trabalhei é exemplar: migrantes colocados em 
situações de precariedade de sobrevivência; portanto, com 
muita desvalorização própria. A preocupação é de ampliar o 
conceito de preservação para os diversos grupos sociais.

Partindo dos pressupostos da educação patrimonial 
como “despertador” da memória, indicando inclusive a 
negação ou o esquecimento, a herança hegemônica, mais 
preservada do que a da população socialmente desvalorizada, 
a pesquisa desenvolvida em sala de aula foi ganhando corpo. 31Ibid., pp. 35-36.    >

32Somekh, 2001, p. 46.    >
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O importante no ensino de história é estimular a busca de 
nossa memória na nossa comunidade de origem e de onde 
moramos, pois é nelas que ocorre efetivamente a vida real. 
A própria busca da identidade original, apesar de parecer 
limitada, desenvolve algumas soluções para problemas 
contemporâneos como, por exemplo, o fator de separar e 
unificar a moradia da população pobre com: 

“O isolamento e a segregação funcional e social 
dos grandes conjuntos (habitacionais) produziram uma 
sociedade violenta e sem Memória”.33 

O estudo da realidade e da memória local se reveste 
de valor educacional e social. A questão não é a de renegar 
a influência global. O que se quer, em trabalho vinculando 
memória à educação patrimonial, é destacar que a 
experiência humana e da comunicação simbólica se realiza 
localmente. Dessa forma pode-se proporcionar às gerações 
que herdem seus valores sociais, culturais e, em um 
processo histórico constante, a possibilidade da construção 
da identidade, a partir de formas superpostas construídas 
em diferentes tempos, com permanências e substituições. 

Podemos perceber o limite desta pesquisa, sobretudo 
deste tipo de trabalho vinculando memória, educação 
patrimonial e preservação do patrimônio histórico-cultural, 
quando questionamos o que deve ser preservado, dado 
que o objetivo não é congelar tudo. A preservação está 
intimamente ligada à identidade. Apesar de estar claro 
que não é o agente externo que definirá a identidade da 
comunidade, o que acredito ser uma proposta silenciosa e 
constante, podemos nos preocupar com as apropriações e 
representações (Certeau, 2001 e Chartier, 1998) construídas 
pela comunidade escolar, pelo professor e pela escola, além 
de outras. 

Pensando na memória urbana, Somekh apresenta de 
33Somekh, 2001, p. 53.    >
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forma ampla a relação entre patrimônio histórico-cultural e 
preservação:

“Cada segmento da população tem a sua Memória 
urbana, que é aquilo que desejamos manter, o que 
pretendemos transformar no nosso bairro ou no lugar em 
que vivemos, trabalhamos, estudamos. Essa é uma questão 
com a qual todo cidadão deveria se preocupar. Um bom 
exercício para isso é construir as referências de uma 
memória coletiva. Que tal repensar sua história de vida e 
as referências espaciais urbanas? O centro e suas áreas 
históricas são referências importantes, mas não são únicas. 
A vila onde eu jogava bolinha de gude, a praça onde eu 
andava de bicicleta ou uma outra onde teve uma passeata 
de que participei, o museu onde pude apreciar quadros 
que só tinha visto em livros, a igreja ou o templo do meu 
bairro também fazem parte dessa referência. A memória 
coletiva urbana é o conjunto de marcos históricos, não só 
da elite, mas de toda a sociedade, de todos nós, os seus 
cidadãos”.34

A melhoria da qualidade de vida envolve a preservação 
da memória.35 Tal melhoria pode ser apresentada, 
concretamente, quando situamos as características peculiares 
de cada comunidade, dado que não somos massa, apesar de 
buscarmos a solidariedade e a vivência comunitária. Assim: 
“Pela preservação patrimonial dos bens culturais atenuam-
se os efeitos negativos da globalização, quais sejam, os da 
equalização e perda daquilo que é típico (em nós). Isso se 
consegue com a preservação e valorização dos elementos 
de individualidade e peculiaridade, atributos culturais que, 
inter-relacionados, permitem a construção de significados 
e o fortalecimento da nossa identidade em uma sociedade 
específica”.36 

O papel do ensino de história vincula-se à agilização 
nas ações de identificação, proteção e valorização do 

34Ibid., pp. 71-72.    >
35Gallo et al. 2001, p. 115.    >

36Ibid., p. 117.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNO A.C.M., 
ALUNO H.S.F., ALUNO J.R. . 2° Termo B

“Piques, 1860” – Henrique Manzo (1896 
– 1982). Óleo sobre tela / a.c.d. H. Manzo 
/ São Paulo 1945 / 73,3 X 101,4 cm. Foto 
de Wanderlei Celestrino / Lab. Fot. Museu 
Paulista. Carvalho e Lima, 1993, p.170.

Reprodução de “Paredão de Piques, Ladeiras 
da Consolação e da Rua do Palha” –Militão 
Augusto Azevedo 1862 / 12,9 X 21,8 cm / 
Azevedo, Militão A. Álbum Comparativo da 
Cidade de São Paulo. 1862 – 1887 / São Paulo, 
Photografia Americana, sem data, página 48. / 
Museu Paulista. Foto de Wanderlei Celestrino / 
Lab. Fot. Museu Paulista. Lima, 1993, p.170.
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patrimônio cultural da comunidade onde está atuando, 
procurando desde as manifestações regionais, passando 
pelas eruditas e populares, chegando até as formas de 
expressão dos grupos étnicos e das minorias, o que 
constitui em seu conjunto a história das nossas regiões 
e de nossa gente. A base da preservação cultural está na 
memória comunitária, que inclui modos de fazer e saber 
de uma simples comunidade, de uma sociedade instalada 
sob determinada circunstância, em território pequeno ou 
grande, como um povo.37

Desde a Carta de Atenas [1931 – Escritório 
Internacional dos Museus (EIM)], passando pela Carta de 
Veneza (1964 – II Congresso Internacional de Arquitetos e 
Técnicos de Monumentos Históricos/ICOMOS – Conselho 
Internacional de Museus), depois pela Declaração 
de Amsterdã (1975 – Carta Européia do Patrimônio 
Arquitetônico – Conselho da Europa) e a Declaração de 
Nairobi (1982 – UNEP – Organização das Nações para 
o Meio Ambiente), destacando em 1992 a Carta do Rio, 
o conceito de patrimônio como memória é desenvolvido 
como direito coletivo. Até o planeta Terra ser considerado 
como patrimônio, testemunhando uma extensão limite e 
potencial na valorização de trabalhos sobre patrimônio 
cultural: a Terra é nosso patrimônio, que precisamos 
transmitir para o futuro.38

Podemos trabalhar a educação patrimonial utilizando 
museus, monumentos, arquivos, bibliotecas – os lugares 
da memória − no processo educativo, a fim de despertar 
a consciência de preservação da memória.39 O objetivo é 
educar para a preservação, a reflexão crítica, a conservação e 
a valorização da memória da comunidade. Faz-se necessário 
o processo de conhecimento, apropriação e valorização de 
sua herança cultural, pensando em melhor utilização dos 
bens na geração e na produção de novos conhecimentos, 
tendo assim um contínuo processo de criação cultural.40

A metodologia da educação patrimonial, que surgiu 

37Saia, 2001.    >
38Somekh, 2001.    >

39Drópa, 2001.    >
40Soares, 2001.    >
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inicialmente para que se desenvolvessem programas 
didáticos nos museus, pode ser adequada para o trabalho 
nas escolas onde os objetos estudados estão inseridos no 
cotidiano das comunidades. De tal forma que, partindo da 
realidade concreta dos educandos (situação socioeconômica 
e cultural em que eles vivem) se pode fazer com que eles 
busquem novos conhecimentos e ampliem seus horizontes, 
sem esquecer quem realmente são.41 Isso envolve a criação 
de situações de aprendizagem coletiva sobre os produtos 
e manifestações do processo cultural, despertando nos 
seus alunos o interesse em conhecer/resolver questões 
significativas, de interesse humano/individual e social, 
ampliando sua capacidade de conhecer o mundo. 

A construção/reconstrução da memória comunitária 
aponta para a preservação do patrimônio cultural por 
meio de trabalhos com a memória como elemento 
potencializador do estudo de história, sobretudo quando 
vinculado à construção do conhecimento ligado à história 
da comunidade. O patrimônio cultural e a preservação se 
tornam elementos de reflexão e de postura de cidadania. 
Direito de cidadania e de humanidade, nele as diversas 
comunidades encontram canal de comunicação para a 
expressão de sua diversidade cultural ou, ao menos, a 
possibilidade de conservação do seu patrimônio cultural, 
de preservar sua identidade, de identificar na mudança o 
que fica.

Produzidos em um processo social determinado, 
decorrente tanto da ação da natureza e da ação humana, o 
patrimônio cultural é uma herança que recebemos de nossos 
antepassados por meio da cultura na qual a comunidade 
está submersa e dinamicamente produzindo. Ele é elemento 
potencializador de aprendizagens, sobretudo quando 
relacionado diretamente com a comunidade.

Dmitruk (2001) coloca a questão do valor da história 
de uma comunidade em pleno século XXI para o ensino 
de história. Apresenta a sociedade dividida por classe, 

41Ibid.    >

A partir de 1917 iniciou-
se a decoração interna do 
Monumento-Museu sob a 
orientação de Afonso de 
Escragnole Taunay, diretor da 
instituição entre 1917 e 1945. 
Acervo MP/USP. Oliveira, 
1995, p.10.

Foto produzida pelos alunos: ALUNO A.C.M., 
ALUNO H.S.F., ALUNO J.R. . 2° Termo B
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raça, etnia, gênero e idade, entre outras hierarquizações. 
Indica o reforço que os livros didáticos e de história sobre 
as visões hegemônicas de classe dominante. E é por esses 
motivos que a “história local” ganha sentido: as memórias 
e lembranças de gente viva, de carne e osso, as histórias 
e experiências um passado tão presente. Ainda segundo 
aquele autor, o conceito de história local diz respeito a uma 
ou a várias comunidades, pequenas ou médias cidades, ou a 
uma região, tendo o seu potencial como: 

“a) uma estratégia metodológica de ensino-aprendizagem 
da História que aproxima os/as alunos/as da família, da 
comunidade e facilita a identificação das características 
do processo histórico no nível local; b) uma fonte temática 
para a construção do saber histórico escolar que estimule 
a inserção do local na sua articulação com a generalidade 
e a complexidade sócio-histórica; c) um patrimônio 
que envolve bens culturais (materiais e imateriais) dos 
diferentes grupos que compõem uma sociedade e que 
precisa ser reconhecido como um legado, uma herança 
a ser conhecida.; d) uma prática historiográfica no 
campo da História Social que trabalha com a memória 
social, evidencia o lugar da gente comum na construção 
de narrativas históricas e permite vasculhar, de forma 
focalizada, a sociedade em termos de poder e dominação, 
discutindo como se constroem as identidades dos diversos 
grupos sociais”.42 

A história local, assim, aponta caminhos para 
compreender e interpretar a história social e as relações 
entre memória e patrimônio cultural: a inclusão dos 
sujeitos sociais, tanto nas narrativas históricas como nos 
vários lugares da memória, evidencia o lugar da gente 
comum na história. Ela ajuda na análise da sociedade por 
meio das relações de poder e de dominação, “desvendando 
as conexões entre os aspectos micro e macrossociais”, e 
a conhecer os grupos e as relações sociais dentro de um 
determinado contexto social e cultural, as construções e 
reconstruções das identidades, suas formas de resistências. 

42Dmitruk, 2001.    >
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“As histórias que impelem, em sentido figurado, a 
falar do mar, lembrando do sal”.43

Na perspectiva de história local, é destacado o 
cotidiano em que se fazem e refazem as relações sociais 
e que também se reflete o mundo colocando em pauta os 
temas da contemporaneidade. Nela a memória é apresentada 
como fundamento para o trabalho com a educação 
patrimonial, com os patrimônios histórico-culturais. Ela 
se relaciona com a identidade individual ou coletiva. 
Preservar, recuperar, (re)construir os vestígios da memória 
são as formas de se contrapor ao efeito desintegrador da 
rapidez contemporânea.44 

Maria Aparecida Nunes de Oliveira de Souza (2001) 
afirma que: 

“Falar em Memória significa lembrar dos elementos 
que a constituem, como monumentos, estatuárias, obeliscos, 
etc., porém, a memória de um determinado povo ou lugar 
vem sendo por muitos esquecida e desrespeitada”.

O trabalho com memória possibilita a busca das 
identidades. Como bem diz Adriana Santos (2001), baseada 
em Ecléa Bosi:

“A memória não se relaciona apenas com o passado, 
mas também com o presente, já que a partir dela podemos 
caracterizar a nós mesmos e as idéias que valorizamos”.

O imediato do presente passa por nós a partir das 
nossas experiências passadas, podendo ajudar nas diversas 
interpretações.

A tarefa específica da educação patrimonial é 
descobrir, em um objeto de uso cotidiano, a rede de 
significados, relações, processos de criação, fabricação, 
trocas, comercialização e usos diferenciados que dão 
sentido às evidências culturais e nos informam sobre 

43Ibid.    >
44Drópa, 2001.    >
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o modo de vida das pessoas no passado e no presente, 
em um ciclo constante de continuidade, transformação e 
reutilização. Não podemos nos esquecer do patrimônio 
imaterial, que também é vestígio de memória. 

A preocupação com um trabalho educativo escolar, 
que envolva a educação patrimonial no contexto da 
memória, é a da luta contra a exclusão social. O objetivo 
não é a uniformização, mas o reconhecimento das diversas 
identidades para estimular, nos dizeres de Paulo Freire, a 
força criadora popular.45 

Schwengber (2001), referindo-se às ações do Núcleo 
de Pesquisa em Educação Patrimonial da Universidade 
do Sul de Santa Catarina, propõe um trabalho educativo 
constante, inibindo a cultura destruidora e construindo uma 
cultura de preservação patrimonial por meio da educação. 
É com essa preocupação que esta pesquisa se desenvolve, 
dando ênfase à memória no ensino de história, utilizando-se 
da educação patrimonial para a preservação do patrimônio 
cultural da comunidade em busca da identidade.

A metodologia da educação patrimonial nos leva 
a formular hipóteses sobre os objetos e os fenômenos 
observados, buscando descobrir sua função original e sua 
importância no modo de vida das pessoas que os criaram. 
A refuncionalização ou ressignificação dos objetos de 
uso cotidiano oferece um excelente tema de exploração, 
discussão e pesquisa, dentro e fora da sala de aula (antigos 
ferros de passar hoje transformados em vasos de flores). 
O que nos interessa, no caso desta dissertação, é perceber 
que tal metodologia pode ser válida no estudo de objetos e 
fenômenos culturais.

“A habilidade de interpretar os objetos e fenômenos 
culturais amplia nossa capacidade de compreender o 
mundo. Cada produto da criação humana, utilitário, 
artístico ou simbólico, é portador de sentidos e significados, 
cuja forma, conteúdo e expressão devemos aprender a ‘ler’, 
ou seja, a ‘decodificar’ (...) Compreender os códigos de uma 45Aguiar, 2001.    >
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determinada sociedade nos facilita a compreensão de seu 
modo de ser e de agir. Para desenvolver este aprendizado, 
o conhecimento especializado não é essencial. Qualquer 
pessoa pode fazê-lo, desde que utilize suas capacidades 
de observação e de análise direta do objeto ou fenômeno 
estudado, e saiba recorrer a fontes complementares para 
explorar os dados percebidos”.46 

A própria introdutora dessa metodologia no Brasil 
tem sugestão de análise de um objeto ou fenômeno cultural, 
a partir da necessidade de delimitar os objetivos e metas 
da atividade de acordo com o que se pretende e com a 
complexidade de cada material analisado, os aspectos 
físicos/materiais; modo/processo de construção; valor/
significado; aspectos descobertos pela observação; aspectos 
a pesquisar. De volta à sala de aula é possível analisar os 
dados coletados no local, reformulando os resultados a 
partir de pesquisas e discussões posteriores e apresentando 
as conclusões de forma coletiva, com painéis, desenhos, 
mapas, gráficos, cronologias, exposições de objetos e fotos, 
maquetes, etc.47

A educação patrimonial busca a capacitação dos 
indivíduos para a leitura e a compreensão desses processos 
culturais (importância do patrimônio vivo das comunidades, 
da dinâmica do processo cultural, e dos elementos que 
constituem o “patrimônio imaterial” de uma cultura), para 
a recuperação da auto-estima de comunidades, partindo 
sempre do enfoque da realidade cotidiana dos alunos, 
levando-os a reconhecer e atribuir significados à sua 
história pessoal e comunitária, de seus pais e avós.48 

Utilizando-se a metodologia da educação patrimonial, 
o objetivo não é fazer da escola um museu, mas se 
enriquecer com a metodologia dos museus, possibilitando 
leituras sobre os objetos culturais (materiais ou imateriais) 
e não sua decodificação, como se fosse única. Podemos 
trabalhar com o significado simbólico acumulado ao longo 
dos anos do objeto. Ele é uma memória, um registro de 

46Horta, 2003, p. 12.    >
47Horta, 2003, pp. 13-14; 23.    >

48Ibid., pp. 27-29.    >
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algo que passou e está perpetuado na preservação dessa 
matéria. Só que esta não é uma memória de coisas, e sim 
uma memória de ações. Assim os objetos museológicos são 
considerados por Horta como ações cristalizadas, resultado 
do gesto criador, a memória das ações de uma criação 
estética, tecnológica ou social.49 

O sujeito é produtor, recebe, utiliza e produz o 
patrimônio. E é a consciência desta movimentação que 
o habilita para a análise crítica do patrimônio cultural 
dentro do processo ilimitado de busca do aumento da auto-
estima.50

Usualmente, associamos memória e passado. 
Entretanto, ela é mais do que isso: é o elo entre o passado 
e o presente. É ainda a base para a construção do futuro. É 
aí que, acredito, está uma grande importância da relação 
memória e ensino de história por meio da educação 
patrimonial. É ela também que nos fornece referências 
suficientes para entendermos o presente. A memória está 
relacionada intimamente com um dado básico do fenômeno 
humano – a mudança. Sem memória, a mudança será um 
fator de alienação e degradação, pois sempre ficará faltando 
uma referência básica, tornando cada ato uma mera reação 
mecânica, sem lógica com o passado ou com nossa própria 
história.51 

É importante reconstituir as referências de diversos 
grupos sociais que compõem a sociedade urbana. O conceito 
de patrimônio cultural que estamos adotando é que assinala 
a memória das minorias, marginalizadas ou não, como os 
índios, negros e imigrantes.52 A eliminação das lembranças 
de grupos empobrecidos, em constante mobilidade espacial, 
necessária à sua sobrevivência, leva à destruição de sua 
memória, o que realiza a falta de referências no presente 
para tal comunidade.53 É importante que o conceito de 
preservação do patrimônio supere a simples preservação da 
herança de alguns grupos sociais.

52Gallo et al. 2001, p .116.    >
53Somekh, 2001, p. 46.    >

49Alencar, 1987, pp. 10-11.    >
50 Gallo et. al. 2001, p. 109.    >
51Somekh, 2001, pp. 45-46.    > 
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O texto de Rogério Ferreira de Souza54, com leitura 
marxista, discute o patrimônio não-oficial em locais 
discriminados e estigmatizados por grande parte da 
sociedade, que é o caso da favela, e considera ser possível 
tratá-la como estratégias por meio das quais grupos sociais 
e indivíduos narram sua memória.

Assim pensamos o trabalho de ensino de história 
vinculado à memória nos patrimônios culturais relacionados 
à própria comunidade. A procura de vestígios da cultura 
material e não material do passado no meio ambiente 
histórico em que a escola e a comunidade estão envolvidas 
é potencializada por meio do trabalho com a memória.

Nosso objetivo nesse trabalho é vislumbrar esses 
patrimônios e, na busca da valorização da comunidade, 
vincular memória e ensino de história, caminhando pela 
educação patrimonial. Enfim, a proposta desta pesquisa é 
incluir também o espaço que a comunidade escolar ocupa 
como meio ambiente histórico, e tomar as cautelas que 
se teria em um sítio histórico ou monumento histórico 
tombados e, portanto, reconhecidos oficialmente. 

54Favela e os espaços monumentalizados: 
um lugar de memória coletiva e símbolo de 
resistência.   Disponível em: http://www.unirio.br/
cead/morpheus/N%C3%BAmero%2003%20-
%20especial%20mem%C3%B3ria/Rog%C3%A

9rio%20Souza.htm   >       

Foto produzida pelos alunos: ALUNO A.C.M., 
ALUNO H.S.F., ALUNO J.R. . 2° Termo B
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Tarefa: 1. Trabalho que se deve concluir 
em determinado prazo.1

Metafórica: 1. Relativo a metáfora.2

Metáfora: No sentido que Gilberto Gil 
atribui, em sua canção Metáfora3:

Uma lata existe para conter algo
Mas quando o poeta diz “lata”
Pode estar querendo dizer o incontível

Uma meta existe para ser um alvo
Mas quando o poeta diz “meta”
Pode estar querendo dizer o inatingível

Por isso não se meta a exigir do poeta
Que determine o conteúdo em sua lata
Na lata do poeta tudo nada cabe

Pois ao poeta cabe fazer
Com que na lata venha caber 
O incabível

Deixe a meta do poeta 
Não discuta
Deixe a sua meta fora da disputa

Meta dentro e fora
Lata absoluta
Deixe-a simplesmente metáfora

CAPÍTULO 3 
A    PESQUISA: TAREFA 

METAFÓRICA   DE 
EDUCAR

PESQUISA

1 Ferreira, 1995, p. 625.    >
2 Ibid., p. 430.    > 

3 Gil, 1990.    >
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A pesquisa tem suas raízes em minhas experiências 
educacionais. Nela os materiais de ensino foram utilizados 
para o ensino e para a pesquisa. Ela não surgiu de um momento 
para o outro, faz parte de um processo que envolve minha 
formação escolar, inclusive a acadêmica, e meus trabalhos 
enquanto educador, sobretudo quando percebia ressonâncias, 
positivas ou negativas, por parte dos alunos. Ela foi ganhando 
perfil nos anos de 2001 e 2002, e seu desenvolvimento 
ocorreu em uma escola municipal da periferia do município 
de São Paulo, onde eu era o professor de história no ensino 
fundamental regular, no período da tarde e na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – EJA (Suplência II) do 
período noturno, na qual a busca de metodologias de ensino 
se faz muito necessária.

Em geral na EJA os alunos, devido a idade e experiências 
vividas, possibilitam com mais rapidez e alcance o contato 
com maior material vinculado à suas memórias (oral, escrita, 
iconográfica). O compartilhar com os demais colegas, 
descrevendo experiências, trazendo objetos e fotografias, 
torna-se mais imediato. Diferentemente dos alunos do 
ensino fundamental regular, os alunos de EJA precisam de 
um tempo maior para a pesquisa e a organização dos dados, 
embora apreciem apresentar os produtos das pesquisas em 
exposições.

Várias opções fizeram o caminho da pesquisa, cada uma 
gerando limites e possibilidades ao pesquisador/professor. Foi 
escolhido o 2º Termo (6ª série), pois o tema abordado (“As 
moradias e o cotidiano em diversos períodos da história”) 
no termo (série) se relaciona com maior precisão: o interesse 
dos alunos pelo cotidiano, as propostas gerais da disciplina 
história vinculadas aos projetos e objetivos da unidade escolar; 
a existência de diversos materiais didáticos para o estudo, a 
experiência do professor com a temática e sua vinculação com 
a memória individual e social dos alunos.

Durante os dois semestres o mesmo tema foi abordado 
nos 2° Termos (6ª série) com diferentes grupos de alunos, 
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possibilitando a percepção das razões acima apresentadas. 

Nesta parte estão colocadas as análises das 
experiências realizadas em sala de aula a partir dos objetivos  
e da metodologia de ensino elegida. 
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1 − OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho são os seguintes:

q Descrever e avaliar as experiências com um 
programa de ensino de história que relaciona história e 
memória para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA 
− Suplência II) do período noturno do ensino fundamental 
(1º ao 4º Termo, equivalente ao período de 5ª a 8ª série) do 
município de São Paulo; 

q Analisar como os alunos se manifestam quando 
são orientados para recuperar elementos de sua  história 
pessoal, familiar e social, relacionando-os ao eixo história e 
memória;

q Discutir como o professor de história e os alunos, no 
processo de ensino-aprendizagem, podem contribuir para a 
construção do conhecimento de história.
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2 − CARACTERIZAÇÃO 
DOS   ALUNOS 

Para conhecer melhor o modo de vida dos alunos do supletivo 
noturno de um bairro da periferia, suas experiências e 
expectativas em relação ao ensino de história, buscamos 
realizar uma caracterização dos mesmos quanto a faixa 
etária, sexo, estado civil, local de nascimento e profissão. 
Nas listas de freqüência escolar foi possível identificar a 
faixa etária e o sexo dos alunos freqüentes. Já nas questões 
de nascimento, profissão e estado civil, a opção foi trabalhar 
com os dados apresentados em questionários, que os alunos 
tinham a liberdade de responder ou não. Além disso, muitos 
tinham uma assiduidade inferior a 75% do total de aulas, o 
que gerou a impossibilidade de responderem as questões. 

Destacando que o trabalho foi desenvolvido em duas 
classes, dos 75 alunos matriculados no início do semestre 
de 2002, 41 tiveram freqüência regular até o final do 
semestre. Dos alunos de freqüência regular, o número de 
mulheres se assemelha ao número de homens: 20 são do 
sexo masculino e 21 do feminino. O maior número de 
alunos se concentra nas faixas etárias de maior aceitação no 
mercado de trabalho, não havendo distinção de sexo entre 
14 e 19 anos. Na faixa etária de 20 a 27 anos, o número 
predominante é de estudantes homens, o que pode sugerir 
que a mulher, exercendo dupla jornada de trabalho, tem 
maior dificuldade para estudar. Há um número grande de 
desistências ao estudo escolar devido à jornada de trabalho, 
tanto para a mulher quanto para o homem. A evasão de certa 
forma atinge igualmente os dois sexos.4

Vinte e sete alunos são migrantes.

Quanto à profissão exercida, todos são empregados 
4 Anexo “lista de alunos e suas freqüências”.    >   
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operacionais (empregadas domésticas, lavadores de 
carro, operários com pequena qualificação técnica etc.), 
estabelecendo-se uma relação entre o número de anos de 
estudo com a qualificação profissional.
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3 − A  ESCOLA 

E.M.E.F. José do Patrocínio, localizada na cidade de São 
Paulo, no limite entre os municípios de  São Caetano, 
São Bernardo e Diadema, regiões que abrigam um grande 
número de indústrias. Próxima à Via Anchieta (estrada 
de trânsito entre o litoral sul do Estado de São Paulo e a 
Capital), entre o quilômetro 12 e o quilômetro 14. A escola 
está rodeada por indústrias, moradias mais antigas, favelas 
e prédios de classe média baixa. Esteve sob a orientação 
do Núcleo de Ação Educativa I (NAE-I) e atualmente está 
sob a orientação da subprefeitura Ipiranga. A escola está 
localizada na Rua Cantiga Ingênua, número 64, no Jardim 
Santa Emília, com o seguinte número de telefone: (0xx11) 
6331-3132. 

Seu prédio todo térreo, dividido em sete blocos, foi 
construído pelo governo do Estado, e na década de 70 trocou 
com a prefeitura. Possui 12 salas de aula, um laboratório de 
informática, uma sala de leitura (com o acervo de leitura), 
sala de apoio pedagógico (para alunos de 1ª a 4ª série que 
possuem dificuldade de aprendizagem), uma sala de vídeo, 
duas quadras de esporte e um pátio onde fazem as refeições 
no intervalo. No pátio temos acesso à cozinha, aos dois 
banheiros para alunos, a uma sala de dentista, ocupada 
como extensão da sala de almoxarifado que fica ao lado 
dela. A escola tem um estacionamento, sala de professores 
com dois banheiros. A sala da direção, da coordenação 
pedagógica e da secretaria funcionam em uma mesma 
construção com um banheiro próprio. Entre os blocos há 
jardins. A escola divide um quarteirão com a E.M.E.I. José 
Maria Escrivá (escola municipal de educação infantil). Tem 
duas entradas em ruas com posições opostas.

Funciona em três períodos: das 8 às 12 horas o ensino para 
1ª a 4ª série do ensino fundamental; das 13 às 18 horas 
o ensino para 5ª a 8ª série, e em alguns anos uma classe 
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do ensino de 1ª a 4ª série; das 19 às 23 horas funciona 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período da 
pesquisa com dez turmas (duas para o ensino relativo da 
1ª a 4ª série, e oito turmas para o ensino relativo da 5ª a 8ª 
série).
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4 − A PESQUISA E O 
CURRÍCULO DA ESCOLA

A pesquisa está inserida nos Projetos Especiais 
de Ação (PEA), de 2002, da escola, que recebeu a 
denominação “expressando a alfabetização através das 
artes, dos movimentos corporais, das ciências, bem como 
das relações sociais, com ética e cidadania”, pensado para 
a melhoria da qualidade de vida e formação cidadã dos 
alunos. Os PEAs são elaborados no início do ano letivo 
sob a orientação da direção e da coordenação pedagógica 
da escola, com participação de professores e funcionários 
da unidade. A preocupação maior é estabelecer a ligação 
com os PEAs e as práticas e resultados alcançados no ano 
anterior. A pesquisa também se preocupou em se relacionar 
com os parâmetros curriculares nacionais, já que são a 
referência institucional para os currículos escolares.

O número de aulas do 2º Termo (6ª série) constitui-
se de quatro aulas semanais em cinco meses. O plano de 
ensino do 2º Termo, elaborado pelo professor no início do 
ano letivo, depois de um conhecimento prévio dos alunos e 
do PEA já estar esboçado, é apresentado a seguir.

U.E: E.M.E.F. José do Patrocínio − NAE-1

PLANO DE ENSINO − Ano Letivo: 2002

Componente Curricular: História

Ano/Ciclo: 2º/II/Suplência/Noturno
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q Desenvolver a capacidade do aluno 
de aprender, por meio do domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo;

q Compreender o ambiente natural e 
social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os 
valores em que se fundamenta a sociedade;

q Desenvolver a capacidade de 
aprendizagem do aluno, visando a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de 
atitudes e valores;

q Fortalecer os vínculos de família, os 
laços de solidariedade humana e os elos de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social;

q Inserir o aluno no contexto 
da informação global, propiciando-lhe o 
acompanhamento e a compreensão dos avanços 
científicos e tecnológicos e, simultaneamente, 
estimulando o prazer da convivência justa e 
fraterna;

q Estimular os alunos a socializarem 
o conhecimento adquirido no meio em que vivem, 
provocando a transformação e a melhoria da 
qualidade de vida da própria comunidade que os 
cerca;

q Recuperar certos princípios éticos, 
formando uma comunidade que saiba reivindicar e 
cobrar as responsabilidades individuais e coletivas, 
iniciando essa cobrança em suas próprias ações;

q Integrar o aluno portador de 
necessidades especiais à escola, a partir da 
responsabilização e participação dos seus familiares 
nesse processo educativo, bem como na obtenção 
dos recursos básicos para o êxito dessa integração 
(cursos de formação para pais e educadores, 
garantia de atendimento do aluno pelos especialistas 
necessários, instalações e equipamentos adaptados a 
ele etc.).

Objetivos e metas propostos no 
projeto da escola:1

96



2 q Utilizar os patrimônios históricos/
culturais e da comunidade como instrumentos de 
memória, fontes para o estudo de história; 

q Reconhecer a construção do 
conhecimento histórico por meio do cotidiano;

q Caracterizar e distinguir diferentes 
relações culturais a partir de diferentes tempos e/ou 
espaços;

q Relacionar o processo contemporâneo 
de moradia com o mesmo processo em outros tempos 
e outros lugares;

q Organizar informações históricas sobre 
o cotidiano escolar e da comunidade que envolva o 
tema da moradia na história;

q Debater idéias e expressá-las por 
escrito e por outras formas de comunicação.

Objetivos específicos do 
componente curricular 
(intencionalidade didática):

3 q Relacionar patrimônios histórico/
culturais brasileiros com a cultura e a história do 
bairro; 

q Desenvolver a capacidade para a 
preservação do patrimônio histórico/cultural para a 
educação ao consumo consciente e responsável com 
o futuro;

q Analisar e perceber o potencial das 
fontes iconográficas e relacionar com a utilização das 
imagens na atual sociedade;

q Promover a leitura crítica das imagens, 
valorizando o cotidiano como instrumento para o 
estudo de história;

q Construir espaços de memória escolar, 
relacionando as imagens do bairro, da escola e das 
imagens transmitidas pelos meios de comunicação de 
massa.

Resultados esperados em relação 
aos objetivos propostos, em 
termos de conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais.
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q Aulas expositivas-dialogadas;
q Projeção de vídeos e transparências;
q Atividades com material 

iconográfico;
q Elaboração de painéis com imagens 

(fotografias, desenhos, colagens);
q Realizações de entrevistas;
q Apresentações orais e escritas, 

individuais e em grupos;
q Visitas a museus e espaços culturais;
q Montagem de espaços no interior da 

escola, que valorizem a memória escolar, comunitária 
e individual.

q Atividades escritas e orais;
q Verificação dos cadernos e das 

participações em sala de aula;
q Atividades individuais e em grupos.
A avaliação será um processo contínuo e será 

expresso por meio de conceitos (P, S, NS), tendo 
como base a visão global do aluno, observando-se 
seus avanços e dificuldades, considerando o interesse, 
a participação, os registros e as produções do aluno.

q Atividades constantes, com orientação 
do professor em sala de aula e outras para serem 
realizadas em casa;

q Instrumentos diversificados para a 
retomada e a revisão de conteúdos não assimilados 
pelo aluno.

4

5

Propostas de atividades:

Formas, critérios, instrumentos 
e periodicidade de avaliações:

6 Formas e critérios de 
recuperação contínua:
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q Periodicidade bimestral, segundo 
levantamento bimestral de faltas;

q A unidade escolar propiciará um 
regime especial de estudos ao aluno que comprovar, 
por meio de atestado médico, ser portador de afecções 
congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos, 
distúrbios agudos que o impossibilite de freqüentar 
a escola durante um certo tempo, bem como o caso 
de aluna gestante. Serão oferecidos a esses alunos 
exercícios domiciliares sob a forma de compensação 
de ausências.

       Dos três objetivos propostos no PEA, a 
disciplina de história focalizará especialmente dois:

q Criar oportunidades para a descoberta 
e o prazer da leitura e da escrita por meio da música, 
da pintura, da dança, do teatro e de outros meios de 
expressão de comunicação;

q Desenvolver as seguintes habilidades: 
ler; compreender; interpretar diferentes tipos e gêneros 
de textos, escritos em diferentes modalidades de língua 
(formal/informal); interagir com diversos portadores 
de textos e habilidades para escrever os variados tipos 
de textos que as práticas sociais da escrita exigem dos 
indivíduos.

7

8

Formas e critérios de 
compensação de ausências

Relações PEA e conteúdo 
desenvolvido no componente 
curricular:
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5 − MATERIAL   DIDÁTICO 

UTILIZADO   NAS   AULAS

Materiais e atividades utilizados vinculados à 
temática memória, que constituíram fundamentos de outras 
atividades, e outros materiais utilizados para reflexão e 
tomada de posições frente a valorização, recuperação e 
preservação da memória:

- Imagens: fotografias (produzidas e/ou de posse dos alunos, 
contendo o cotidiano dos alunos e do Museu Paulista, o 
histórico da construção e a montagem dos cenários do 
museu, sítios arqueológicos com pinturas rupestres, de 
povos indígenas), reproduções de telas produzidas por Jean 
Baptiste Debret sobre escravidão e desenhos produzidos 
pelos próprios alunos a partir dos assuntos trabalhados em 
sala de aula;

- Vídeos: documentários sobre a memória de bairros e 
museus;

- Diários, memorialistas e romances (vide bibliografia);

- Notícias da imprensa de períodos passados comparadas 
com notícias atuais;

- Textos referindo-se ao cotidiano dos períodos estudados;

- Textos analisando períodos, fatos e/ou personagens;

- Textos e imagens que museus e instituições culturais 
produziram;

- Visita ao Museu Paulista e pedido de apresentação por 
escrito dos relatos de impressões que os  alunos tiveram das 
visitas;

- Organização e preparação para exposições dos trabalhos 
produzidos. 
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6 − PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

Podemos considerar as seguintes etapas desta 
pesquisa:

6.a − Preparativos 

O primeiro semestre de 2001 foi o momento de 
verificar as possibilidades de temáticas para cada termo 
(série), relacionadas com o projeto pedagógico e os planos 
da escola. No segundo semestre de 2001 decidi desenvolver 
a pesquisa com o ensino da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) (Suplência II). Fui registrando experiências em 
relação às temáticas de cada termo e a receptividade por 
parte dos alunos, organizando trabalhos que eles produziam 
e apresentando em exposições, o que despertou neles muito 
interesse.

6.b − Coleta de dados

O primeiro semestre de 2002 foi utilizado para a 
coleta de dados que serão aqui analisados. 

6.b.1 - Foram aplicados dois questionários com perguntas 
abertas aos alunos do 2º Termo (6ª série), supletivo 
noturno da Escola Municipal José do Patrocínio, no início 
do semestre e no final do semestre, sobre o significado 
do ensino de história e as expectativas dos alunos. O 
primeiro questionário foi aplicado no início das aulas do 
primeiro semestre de 2002 para 38 alunos, com o objetivo 
de levantar qual o entendimento deles sobre o papel da 
escola, do ensino de história, sua importância, interesses e 
qual a aplicabilidade para a vida desses alunos. O segundo 
questionário, aplicado no final do primeiro semestre de 

Questionário 2 respondido pelo aluno F.F.F.A, 
20 anos - 2° Termo B.

Questionário 1 respondido pela aluna A.A.S., 
40 anos - 2° Termo A.

101



2002, com o objetivo de avaliar como o curso interferiu 
no processo de ensino-aprendizagem de história, foi 
respondido por 34 alunos. Para garantir a participação de 
um maior número de alunos, foi-lhes dito que a tarefa de 
responder o questionário seria tomada como integrante do 
processo de avaliação da disciplina, garantindo-lhes que as 
respostas dadas não seriam consideradas como “certo” ou 
“errado”.

6.b.2 - Gravação de depoimentos e relatos de experiências 
de alunos sobre as condições sociais do bairro, a memória 
pessoal relacionada com a coletiva e sobre os patrimônios 
histórico-culturais.

6.b.3 - Coleta de fotografias, destacando a memória do 
bairro por meio das moradias.

6.b.4 - Realização de desenhos e/ou textos para iniciar uma 
temática e/ou no desenvolvimento dela, o professor tendo 
assim elementos para construir o conhecimento junto com 
os alunos. 

6.c − Contexto para a análise de dados

Fui professor dessa turma, tanto no 1º Termo (5ª série) 
quanto no momento da aplicação da pesquisa − 2º Termo 
(6ª série). No semestre anterior ao que se desenvolveu 
a pesquisa, as preocupações eram de iniciar o estudo de 
história apresentando o ensino da disciplina com variedades 
de fontes, destacando a cultura material, como análise de  
diversas interpretações e não como discurso único e sem 

11

“O meu pai fazia a mesma coisa 

que o pai dela fazia. Só que o nosso 

era diferente. Eu fazia com a palha 

de banana. Punha para secar. Aí, 

do jeito que ela falou mesmo, aí eu 

fazia. E colocava uma madeira no 

meio...” . Relato da aluna N.L.S.S. 

(44 anos), 2° Termo B.

Exercício respondido pela aluna M.M.M., 25 
anos - 2° Termo A.

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. 
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diversidade, e como conhecimento vinculado ao cotidiano 
e à realidade dos alunos. Tais preocupações são trabalhadas 
em todos os Termos da EJA.

A saída de alunos que freqüentaram o semestre 
anterior, no caso o 1º Termo (5ª série), e a entrada de novos 
alunos para o semestre em questão, no caso o 2º Termo 
(6ª série), que é freqüente no sistema escolar brasileiro, 
sobretudo no que diz respeito ao ensino noturno, gera 
a necessidade do constante repensar sobre os conceitos 
básicos utilizados no ensino de história (porque estudar 
história e como estudar história). Enfim, pensar o objetivo 
do estudo de história. 
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7  −  A D M I R A R

Admirar: 1. Olhar ou 
considerar com admiração, 
espanto, assombro. 2. 
Experimentar sentimento de 
admiração (3 e 4) por. 3. Causar 
admiração, surpresa, espanto 
ou assombro etc. a. 4. Extasiar-
se diante de. Int. 5. Causar 
admiração, surpresa, espanto, 
assombro. 6. Sentir admiração, 
surpresa, espanto, assombro etc. 
7. Ter ou sentir admiração a si 
mesmo. 8. Ter ou sentir admiração 
recíproca.6 

Admiração: 1. Ação ou 
efeito de admirar. 2. Estranheza, 
espanto, assombro, pasmo. 3. 
Consideração, respeito, estima. 4. 
Afeição, inclinação, simpatia.7 

ADMIRAR5: O OLHAR DOS ALUNOS EM TEXTOS 
E DESENHOS

7.a - REFLEXÕES

Olhar com admiração é mais que olhar. É contemplar 
com o respeito que tal ação pode propiciar. Admirar é esse 
olhar que colocamos no trabalho educativo envolvendo 
história e memória. Aquilo a que estamos expostos 
constantemente ou aquilo que, mesmo por pouco tempo, 
nos marcou profundamente no momento de recepção da 
imagem, vincula-se à memória, podendo ser elemento 
facilitador para sua lembrança ou esquecimento. 

Dentro da lógica da propaganda mercadológica, 
nosso olhar é rápido, difuso, banalizado, rebaixado em sua 
sensibilidade, prejudicando nossa percepção dos demais 
sentidos. Em nosso trabalho com ensino de história e 
memória temos procurado potencializar os demais sentidos 
no olhar admirar. Assim, para o senso comum, o olhar 
restringe-se à visão, pois estamos numa sociedade em 
que o olhar é requisitado freqüentemente pelo excesso de 
imagens, cultura associada à visualidade, agora apoiada por 
meios eletrônicos de produção e reprodução de imagens, 
que retiram muitas vezes nossa capacidade de olhá-las 
criticamente.

Mesmo as imagens produzidas como documentos 
ilustrativos podem ser problematizadas enquanto 
documentos monumentalizados e, portanto, serem objetos 
do olhar, do admirar8. Esses objetos, como acessórios 
ilustrativos fortemente vinculados e determinados por 
documentos escritos, levam-nos a esquecer a construção 
cultural historicamente elaborada por agentes sociais, que 
é a produção pictórica ou fotográfica, e principalmente suas 
funções diferentes daquelas dos documentos escritos. 

5Agradeço ao P. João Maria pelo aprofundamento 
deste tema em curso no Colégio 

Santa Amália.    >
6 Ferreira, 1995, pp. 16-17.    >

7 Ibid., p. 16.    >
8Le Goff, 1994.    >

Exercício respondido pela aluna S.F.O., 26 anos 
- 2° Termo A.
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Na educação as imagens têm sido utilizadas, na 
maioria das vezes, como um apoio para a comprovação de 
um texto escrito, o tipo de discurso que não admite a análise 
de diversas fontes. Mas no trabalho história e memória temos 
que considerar o olhar admiração como vinculando imagem 
com rastro, com índice, que envolve vários sentidos,9 
e incluir a materialidade das representações visuais no 
horizonte das preocupações didáticas, entendendo as 
imagens como coisas que participam das relações sociais 
e, mais que isso, como práticas materiais. A produção, 
a circulação e a apropriação das imagens são elementos 
fundamentais para compreender com profundidade o papel 
das mesmas nas construções e reconstruções das memórias 
sociais.

A materialidade da cultura (e a imagem enquanto 
objeto ou representação mental) é o universo do olhar 
admiração. Mas para que a observação seja eficaz é 
indispensável usar todo e qualquer tipo de fonte (fontes 
materiais, escritas, orais, hábitos corporais etc.), ainda que 
as materiais possam predominar. 

As imagens não têm sentido em si. É a interação social 
que produz seus sentidos, mobilizando diferencialmente 
(no tempo, no espaço, nos lugares e circunstâncias sociais, 
nos agentes que intervêm) determinados atributos para dar 
existência social (sensorial) a sentidos e valores e fazê-los 
atuar. Daí não se poder limitar a tarefa à procura do sentido 
essencial de uma imagem ou de seus sentidos originais, 
subordinados às motivações subjetivas do autor, e assim por 
diante. É necessário tomar a imagem como um enunciado, 
que só se apreende na fala, em situação. Daí também a 
importância de retraçar a trajetória das imagens.

É necessário tomar as coisas visuais, antes de mais 
nada, como coisas que podem prestar-se a diversos usos, 
entre os quais os documentais, conforme as situações, e 
não como essência ou programa original. As imagens não 
são o sentido que o primeiro olhar aponta. Pensemos num 

9Oliveira, http://www.hottopos.com/vdletras6/
mirtes.htm    >
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outdoor de cigarros com cavaleiro em aventura. O objetivo 
é vender cigarro dando a sensação da conquista de vitória, 
de aventura. Mas as doenças e os custos não são colocados 
diretamente. Em nosso cotidiano vivemos a imagem em 
várias dimensões, usos e funções. O emprego de imagens 
como fonte de informação é apenas um uso entre tantos e 
não altera a natureza da coisa, mas se realiza efetivamente 
em situações culturais específicas, entre várias outras.10

A imagem é um traço, um índice, não é o real. Mas 
envolvida na temática memória ela, como qualquer fonte, 
não explica o representado. Somos nós que dialogamos 
com as fontes e lhes atribuímos significados.

Se na gravação dos depoimentos e dos relatos de vida 
a utilização das fotografias da época em pesquisas históricas 
pode servir, ao mesmo tempo, como desencadeador da 
memória e desinibidor das falas, ajudando a elucidar 
determinados fatos e acontecimentos importantes da vida 
de uma determinada comunidade ou grupo, é verdade 
também que sem o apoio das outras fontes, incluindo-se 
as orais, ler e compreender as fotografias seria um trabalho 
limitado. Desse modo, o entrecruzamento de fontes se torna 
de fundamental importância na construção de um quadro 
de referências mais amplo para se compreender o sentido 
do conteúdo das imagens, a fim de que elas adquiram um 
sentido não em si, mas em seu contexto.

As imagens, como por exemplo as fotografias, podem 
se tornar um desencadeador de lembranças múltiplas 
e, no caso do pesquisador, um estímulo formulador de 
hipóteses para testar a comunicação das fotografias e o seu 
esquecimento temporário ou total.11

Estamos submetidos constantemente a um bombardeio 
de imagens, na mídia e no dia-a-dia em revistas, outdoor 
etc., e é cada vez menos provável que uma delas tenha 
relevo. Estamos anestesiados com o excesso de imagens, 
tornando-nos seres do esquecimento. Em resposta ao perigo 

10Meneses, 2003.    >

11Henrique M. Silva, 2000.    >
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de desligamento de nossos sentidos, a memória surge como 
matéria-prima para a luta contra o anestesiamento a que 
somos expostos.

O atordoamento do sujeito com a variedade e a 
velocidade da civilização da imagem parece conduzir à 
incomunicabilidade. Por isso nossa proposta é de uma 
análise crítica às imagens que estamos submetidos, 
vinculando imagens com o ensino da relação entre história 
e memória. O que se busca na memória é uma aproximação 
da essência.12

No trabalho proposto da vinculação entre o ensino de 
história e a memória, sugerimos a leitura com admiração 
do livro da vida, cujos autores e personagens somos nós, 
cultivando a sensibilidade. Educar para o olhar admirado 
é educar para a sensibilidade. Contrapõe-se, por exemplo, 
com as imagens transmitidas pela TV. A escola tem 
dificuldade de trabalhar uma era imagética. Na escola 
predomina a narrativa textual, a palavra escrita. Fora dela 
recebemos uma avalanche de imagens. Enquanto a escola 
se esforça, ao menos teoricamente, para formar cidadãos, a 
TV forma consumidores. As instituições de ensino também 
devem ter suas rádios comunitárias e produzir vídeos. Só 
um olhar crítico nos abre o horizonte da cidadania e da 
democracia real. 

Ao estímulo exagerado para o consumo podemos 
contrapor a educação do olhar admirado, vincular ao estudo 
de história e memória. O olhar que pára extasiado de modo 
a compreender o que se pode tirar além da primeira visão, 
olhar e comparar com outros significados que estão em sua 
cultura.

Cada vez mais somos submetidos por todos os lados a 
um excesso de informações e estímulos, nestes tempos em 
que se consolida uma sociedade da informação. A televisão 
é, de longe, o principal meio de comunicação privilegiado 
numa realidade em que a leitura é preterida frente às mídias 

12Leite, 2000.    >

Reprodução de “rua do Rosário(Lado 
da igreja)” – Militão Augusto de 
Azevedo, 1862 / 14,1 X 22 cm. In:Álbum 
Comparativo da Cidade de São Paulo 
1862 – 1887, São Paulo, Photographia 
Americana, s/d. Acervo MP/USP. Lima, 
1995, p.34.

Foto produzida pelos alunos: ALUNO A.C.M., 
ALUNO H.S.F., ALUNO J.R. . 
2° Termo B

“Rua do Rosário em 1858” – José Wasth 
Rodrigues (1891 – 1957) / Óleo sobre tela / 
a.c.i.d. J.W.R., 1920 / 110 X 160 cm. Lima, 
1995, p.34.

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. . 
2° Termo A.
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digitais. 

Para acompanhar a velocidade de transformações e 
mudanças, os meios de comunicação reproduzem o frenesi 
em programas, vinhetas, peças publicitárias e em todo esse 
processo, um  padrão estético que se consolida.

A responsabilidade da escola é de educar com uma 
pedagogia do olhar. Dessa forma podemos valorizar os 
padrões originais do educando. O direito à informação 
de qualidade passa pela escola, que pode valorizar a 
informação e a sabedoria que o aluno das classes de EJA 
traz e reconstrói a partir de sua memória.  

A mídia, com a banalização da violência, a erotização 
da infância, o estímulo ao consumo, o uso excessivo de 
gírias e a descontextualização de notícias, aponta para o 
esquecimento do passado, das tradições culturais e para 
a valorização apenas do que é contemporâneo, realçando 
a alta velocidade da linguagem visual, entre outros. A 
educação que é passada pelos meios de comunicação 
estimula o novo e o consumo do novo. Quer jogar o velho, 
o passado: “experimenta” a cerveja x; “quanto você paga”, 
das casas y.

Nossa pesquisa propõe repensarmos tal situação e 
apresenta uma experiência de ensino que vincula visões 
de mundo, vida e experiência humana na prática educativa 
cotidiana, relacionadas ao ensino de história e memória. 
Ela propõe ao aluno ver o mundo como um espaço 
museológico em que todas as marcas (imagens, objetos, 
arquitetura, escrita, relatos orais) de memória devem ser 
desconstruídas e analisadas a partir da apropriação realizada 
pela comunidade.13

Nossa preocupação não é de examinar com nostalgia, 
e sim analisar a vinculação dos passados relacionados aos 
presentes, as conjunções de várias memórias.

13Mattar, “Mídia para a infância: preocupação de 
gente grande”.    >
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A memória faz ver o fato a partir dos indivíduos, 
ao mesmo tempo em que reencontra neles a ascendência 
mais pertinente dos acontecimentos, as influências mais 
profundas e indeléveis de uma época. Ela oferece um modo 
de ver o passado, ao cruzar a história e a intimidade, o mais 
público e o mais pessoal.

Um mundo social que possui riqueza e uma 
diversidade que não conhecemos pode nos chegar pela 
memória dos velhos. O admirar é realizado quando nos 
sentimos parte de raízes. O enraizamento é talvez a 
necessidade mais importante e mais desconhecida da alma 
humana. O ser humano tem uma raiz por sua participação 
real, ativa e natural na existência de uma coletividade 
que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 
pressentimentos do futuro. 

O trabalho com memória leva o sujeito a admirar-se 
com as próprias raízes, colocá-las em questão, mas fazendo 
do seu passado digno de valor como outros passados. Seria 
inútil voltar as costas ao passado para pensar no futuro. É 
uma ilusão perigosa acreditar que haja aí uma possibilidade. 
A oposição entre o futuro e o passado é absurda. O futuro 
não traz nada, não nos dá nada, nós é que, para construí-
lo, devemos dar-lhe tudo, dar-lhe nossa própria vida. Mas 
para dar é preciso ter, e não temos outra vida, outra seiva, 
a não ser os tesouros herdados do passado e digeridos, 
assimilados, recriados por nós. De todas as necessidades da 
alma humana não há outra mais vital que o passado.

É preciso uma conciliação que permita aos seres 
humanos reencontrarem suas raízes. 

A memória rodeia, roça e penetra os materiais de 
cultura, neles se apoiando, agarrando-se e se arraigando, 
compondo o campo de uma economia, de uma geografia e de 
uma arquitetura intrinsecamente existenciais. Aí a paisagem 
humana convida não ao olhar insolente, desdenhoso, dos 
vínculos consumistas em que as coisas todas são reduzidas 
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à mercadoria e perderam sua intimidade, sua atmosfera; 
mas sim à fruição de um olhar admirado, comovido e 
distanciado, que toma as coisas em seu valor distintivo.

O olhar admirado se contrapõe ao olhar consumista e 
se associa ao olhar da memória. É um olhar ético e curioso. 
Busca olhar com cuidado e atenção para perceber coisas 
não destacadas no imediato.14 

Nunca a questão do olhar esteve tão no centro do 
debate da cultura e das sociedades contemporâneas. Um 
mundo onde tudo é produzido para ser visto, onde tudo 
se mostra ao olhar, coloca necessariamente o ver como 
um problema. Entretanto, como olhar quando tudo ficou 
distinguível, quando tudo parece a mesma coisa? Quanto 
mais rápido o movimento, menos profundidade as coisas 
têm, como se estivessem contra um muro, contra uma tela. 
A cidade contemporânea corresponderia a esse novo olhar. 
Seus prédios e habitantes passariam pelo mesmo processo 
de superficialização, a paisagem urbana se confundindo 
com outdoors. O mundo se converte em um cenário, 
os indivíduos em personagens. Cidade-cinema. Tudo é 
imagem. 

Na cidade do movimento, a arquitetura, sob o 
impacto da velocidade, perde espessura. A construção tende 
a virar só fachada, painel liso onde são fixados inscrições 
e elementos decorativos para serem vistos por quem passa 
correndo pela auto-estrada. Ocorre uma superficialização 
do prédio: por trás da fachada ele é um simples galpão 
igual a todos os outros. Painéis luminosos que reproduzem 
castelos medievais. Em vez de se construir a representação, 
representa-se a construção. Contudo, é preciso ter tempo 
para ver os rostos e as paisagens.As imagens são distribuídas 
com conteúdos para leituras e olhares superficiais.15

Envolvidos com semelhantes pensamentos, na 
prática em sala de aula realizamos atividades em que os 
alunos produziram desenhos e responderam questões sobre 

14Gonçalves Filho, 1990.    >

15Carvalho, http://www.lead.org.br/
menu/treinamento/cohort9/textos/

PauloSergiodeCarvalhoTN_2.htm    >
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imagens, além de exporem suas idéias em relação ao tema 
de aula. Pensamos as imagens como fontes históricas 
de abrangência multidisciplinar. É aí que lhe atribuímos 
significados e admiração.16

7.b - DESENHOS E IMAGENS – TIRADENTES, 
A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL E O MUSEU 
PAULISTA

Com o intuito de verificar quais competências para 
a construção do conhecimento os alunos possuíam antes 
de se iniciar o estudo do relacionamento entre Tiradentes, 
a Independência do Brasil e o Museu Paulista, foi lhes 
solicitada a elaboração de desenhos e que respondessem 
uma questão. Era o mês de abril de 2002, e 45 alunos 
realizaram as atividades propostas. 

Em relação às imagens, pudemos perceber que 
os alunos reproduziram, em maior número, as imagens 
veiculadas em livros, revistas e outras mídias, criando 
visões de heróis para os personagens, que são vistos 
como condutores dos acontecimentos: Tiradentes aparece 
representado como Jesus Cristo e D. Pedro I é colocado no 
centro do movimento da Independência, tal como na famosa 
obra de Pedro Américo (“Independência ou Morte”). 

A memória oficial (senso comum) é o elemento 
indicado na maior parte dos desenhos. No conjunto deles, 
Tiradentes é representado com referências a homem, forca, 
barba e cabelo. Ele é confundido com a obra de Pedro 
Américo, com a figura do professor (talvez por ironia, 
dado deste igualmente portar barba) ou se referindo a 
uma imagem que pode ser considerada igreja ou castelo 
(referência do passado).

A Independência do Brasil é representada na imagem 
por D. Pedro I (referindo-se à obra de Pedro Américo), 16Kossoy, 2002.    >

Desenho feito pela aluna 
M.M.M., 25 anos 

 2° Termo A
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também com referência à guerra, ao mapa e à bandeira 
do Brasil (símbolos nacionais), ao museu e referências 
curiosas: criança, “boneca da mãe de D. Pedro I”, 
indicando a liberdade pessoal (brincar, estudar, trabalhar e 
futebol).

Em relação à questão “Qual o objetivo da construção 
do prédio do Museu Paulista (Museu do Ipiranga)?”, o 
destaque nas respostas associou a visão geral de que em um 
museu só há coisas velhas, dado ser seu objetivo “guardar 
objetos antigos e apresentar para gerações futuras”. Uma 
boa parte dos alunos apresentou o objetivo dos idealizadores 
da construção do prédio “marco, Monumento ao Grito”, 
em que podemos perceber um conteúdo estudado (ou 
informações obtidas) criticamente antes do 2º Termo. Isto 
é, o Museu Paulista foi construído com esses objetivos. 
Foram apresentadas relações mais diretas e divulgadas: 
com a História do Brasil e com a data de 7 de setembro. O 
pensamento de que “D. Pedro morava lá” foi apresentado 
por um aluno. A indicação de que o Museu guardava “os 
restos da mãe de D. Pedro I” apresenta a identificação 
do prédio com o conjunto Parque da Independência, e 
também certa confusão de personagens. Em relação ao 
tema memória, as respostas nos levam a relacionar o prédio 
do museu como sendo um lugar de memória,17 pois: guarda 
objetos, guarda restos, é um marco, é significado das 
pessoas que viviam na época, é para comemorar, ligado ao 
passado e à história.

Após a discussão do que foi produzido pelos alunos, 
relacionando a imagem de Tiradentes com a de D. Pedro 
I e o espaço do Grito (o Museu Paulista), o professor 
apresentou vídeos, transparências de imagens e textos. 
No texto “Fizeram Você de Bobo”,18 é desconstruída a 
imagem de Tiradentes como Jesus Cristo, idealizada pelos 
republicanos, e debatida a imagem sendo construída com 
o objetivo de sensibilizar consumidores e para que grande 
parte da população possa abraçar a causa (propaganda de 
cigarro com homens e mulheres, segundo a beleza proposta 

17Nora, 1993.    >

18Dimenstein, 1994, p. 16.; veja também Anexo 
Texto “Fizeram você de bobo”.    >
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pela classe dominante, em situações de ação, de aventura 
e de paz; a imagem de uma índia nua contrapondo-se à de 
uma mulher nua em revistas chamadas “masculinas”, e 
outros exemplos).

Com a análise da imagem “Independência ou 
Morte”, obra de Pedro Américo exposta no Museu Paulista, 
fomos notando detalhes e contextualizando o momento 
da elaboração da pintura. Lemos o texto “Relato do 
Padre Belchior Pinheiro de Oliveira”,19 que é o primeiro 
documento escrito sobre o Grito. Assim se desconstrói 
a imagem que a pintura de Pedro Américo realizou. Esta 
é um documento histórico como outro qualquer, não é a 
descrição da realidade. É uma memória, em volta de outras. 
Por fim nos deparamos com o espaço do Grito. 

Dois vídeos institucionais apresentam o histórico 
do Museu Paulista, ou popularmente chamado de Museu 
do Ipiranga, e parte da construção do seu cenário interno, 
que valoriza a história de uma São Paulo “carro-chefe do 
Brasil”.20 

Foram projetadas nas aulas imagens da constituição 
histórica do “Cenário do Museu Paulista”21, apresentando 
alguns interesses da constituição da memória oficial sobre a 
história do Brasil e a história da cidade de São Paulo.

A proposta de ensino de história que enfocamos 
pretende atingir o homem de hoje, envolvido em um mundo 
consumista em que o velho e a experiência são descartados, 
e no qual a memória é descartada ou utilizada como 
material de estímulo ao consumo (vejam os programas 
de televisão, novelas e minisséries que são “de época”). 
Buscamos identidades, o reconhecimento, a preservação do 
patrimônio histórico cultural, a valorização da auto-estima. 
A dissertação não pretende ser eterna, como modelo de 
ensino de história, mas uma reflexão de uma experiência 
para o mundo de hoje, início do século XXI, e uma 
reflexão sobre o papel da memória para esse ensino. No 

19Cintra, 1921, pp. 211-213.; veja também Anexo 
Texto “Pe Belchior”.    >

20Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga), 
1999.    >

21Anexo “Cenário do Museu Paulista” realizado a 
partir de OLIVEIRA, 1995.    >
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fundo, a questão é por que ensinar história hoje. A leitura 
que fazemos do passado, da história, o olhar com que 
verificamos o patrimônio histórico-cultural da comunidade 
é cercado e influenciado pelo contexto cultural em que 
estamos inseridos. A proposta é discutir visões de história, 
mostrando a possibilidade das diferenças.22 

O que propomos é a metodologia de ensino de história 
que valorize a memória da comunidade, intercruzando-
a com outras memórias apresentadas na sociedade: os 
museus, as exposições em várias instituições culturais, os 
patrimônios histórico-culturais tombados, os patrimônios 
histórico-culturais apresentados na mídia, os patrimônios 
histórico-culturais da comunidade escolar (sem se dar 
conta em muitos casos). Daí a importância da educação 
patrimonial. 

22Jenkins, 2001.    >
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8  −  R I T M O

RITMO: A NARRAÇÃO DOS ALUNOS A PARTIR DA 
CASA

8.a - REFLEXÕES

A pressa do ser humano, hoje ditada pelo capitalismo 
globalizado, depara-se com momentos do cego entrando no 
metrô, da deficiente mental (sob o controle da babá) com 
seus gestos e sons incontroláveis passando por você ou de, 
no enterro, o sangue correndo pelo caixão. Quem controla 
o ritmo do respeito? Essas imagens fortes foram colocadas 
para repensarmos extremos de ritmos.

O ritmo predominante na atualidade é o do 
capitalismo globalizante. A questão é que esse ritmo se 
defronta com outros ritmos e, sobretudo, há os ritmos que 
mesmo desvalorizados estão vivos nas comunidades. Nas 
casas de fast food tudo é para o imediato, para o prazer na 
agilidade, para o consumo no ritmo impessoal. 

Muitos querem transformar a memória em produto 
de consumo. Mas é o ritmo que apresenta o valor ou o não-
valor da memória. Se estou harmonizado com o ritmo do 
fast food, a memória não tem valor, pois não é imediata. A 
indústria, no ritmo de produção e consumo, exige rapidez 
e exatidão. A própria percepção é alterada com os avanços 
tecnológicos. As diferenças tecnológicas colocam ritmos 
diferentes e propõem formas diferentes de percebermos o 
mundo que nos cerca.24

Os ritmos frenéticos de nossa sociedade excluem 
os velhos, sendo seu lembrar e esquecer desprezados, 
não entram no ritmo imposto. Bons trabalhos são aqueles 
que mostram apropriações que os velhos fazem dessa 
imposição, como a maravilhosa obra de Ecléa Bosi.25

Ritmo: 5. Mús. 
Agrupamento de valores de 
tempo combinados de maneira 
que marquem com regularidade 
uma sucessão de sons fortes 
e fracos, de maior ou menor 
duração, conferindo a cada trecho 
características especiais. 6. Mús. 
A marcação de tempo própria de 
cada forma musical.23

23 Ferreira, 1995, pp. 573-574.    >

24Oliveira, http://www.hottopos.com/vdletras6/
mirtes.htm.    >

25Gonçalves Filho, 1990.    >

Ver no anexo: Texto: “A Casa Xavante” 
e Transcrição dos Relatos de Alunos  

115



Existem muitas pessoas que, no ritmo absurdo do 
trabalho, produção e consumo, parecem eternamente 
insatisfeitas, mesmo em momentos de lazer. O ritmo pode 
ser ditado pelas tendências de comportamento, que na 
atualidade é freneticamente veloz.

Muitos afirmam que o problema está na falta de 
prazer na sociedade moderna. No meu entender, a questão 
é de ritmo. O trabalhador que, para se manter e sustentar 
sua família, não tem mais tempo para conviver com sua 
família, todo dia e toda hora está à disposição da empresa, 
que tem o ritmo capitalista globalizante, destrói suas 
relações com sua memória e seus ritmos. Os diversos 
ritmos sociais, inclusive pessoais, mascaram-se frente ao 
que o capitalismo globalizante impõe. Para desfrutar a vida 
é preciso a harmonia com o próprio ritmo.

Mas como harmonizar se o ritmo dos migrantes 
são depreciados e desvalorizados? Expulsos de suas 
terras de origem para poder sobreviver e transformados 
em moradores das periferias das cidades, há um processo 
de desenraizamento cultural. As manifestações culturais 
da terra de origem, alojadas na memória de cada um e 
da comunidade constituída pela relação familiar ou de 
proximidade da região de origem são abafadas. 

“Com efeito, quando os homens não conseguem 
mudar o mundo (...) é toda uma configuração imaginária 
que se transforma e tenta se adequar às aspirações 
inconscientes”.26 

O desenraizamento gera novas condições de memória 
e esquecimento. Há sim uma imposição dominante na 
sociedade atual para o esquecimento. Mas há vivências 
de preservação de costumes culturais, por exemplo, nas 
favelas. 

O nosso trabalho propõe que a escola pode ser 
elemento que valorize a identificação da relação embutida 

26Silva, 2001.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. . 2° Termo A.
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na memória, em que os esquecimentos se opõem às 
lembranças.

O trabalho de Garcia (1999), que pensa a 
temporalidade da sala de aula a partir de duas dimensões − 
chronos e kairós –, foi um elemento precioso para o nosso 
trabalho sobre a relação ensino de história e memória. 
Segundo Garcia, a sala de aula tem seus ritmos. Ela não 
é independente do ritmo da sociedade, mas é apropriado o 
ritmo social e construídos os ritmos escolares. A percepção 
que temos do tempo conduz, de certa forma, o ritmo 
que adotamos. Nos tempos modernos, a escola tem sido 
apontada como uma organização que, do ponto de vista do 
uso do tempo, provoca uma anulação do ritmo individual e 
impõe um ritmo coletivo e obrigatório, dado pelo exterior. 
O professor é a presença organizadora do tempo e das 
atividades que na sala de aula acontecem. As orientações 
gerais são rápidas, se pensarmos no ritmo que é proposto 
nos tempos modernos para a escola. Garcia estuda o 
trabalho de Laura, reconhecida como ótima professora pela 
comunidade da escola pela qual trabalha. Seu trabalho aponta 
para o ritmo que é dado pelo ajuste entre kairós (o tempo 
estratégico, apropriado para determinada ação) e chronos 
(o tempo dos relógios, mecanicamente mensurável). Para 
Laura, a atividade de ensino está centrada na possibilidade 
de atender no momento oportuno cada aluno em suas 
necessidades. Ela atende os alunos individualmente e 
permite que eles recuperem, em parte, o controle sobre o 
seu próprio tempo. Com isso, Laura rompe com a idéia de 
que todos os alunos são ensinados da mesma forma e ao 
mesmo tempo. Ela aproveita cada momento de contato para 
conhecer o trabalho do aluno e lhe ensinar. Dentro de uma 
rotina extremamente organizada, ela é capaz de permitir a 
desorganização, a partir do ritmo de cada aluno e da turma 
como um todo. Ela exige que os alunos refaçam trabalhos, 
corrige seus cadernos, inclusive em casa. Para Laura, o 
tempo não é chronos, é kairós. O ritmo muda em diferentes 
períodos ou épocas. A definição do tempo de conclusão de 
uma tarefa ou do horário que se marca para um encontro é 
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expressão do momento apropriado − ou oportuno −, presente 
na vida cotidiana e que possibilita a convivência social. A 
escolha do momento certo, nos contatos cotidianos, é de 
grande importância e revela “a riqueza do tempo perdido”.

As experiências temporais são individuais e sociais. 
O tempo vivido é subjetivo, já que cada um tem o seu 
próprio tempo, influenciado pela fantasia, pela memória, 
pela imaginação e também pelos contatos sociais.27 

Já o tempo escolar é uma construção histórica e 
cultural marcada por ritmos e regularidades, pelo tempo 
de longa duração (a obrigatoriedade escolar) e pelo tempo 
de curta duração (o ano letivo, a jornada, os horários de 
aula). As comemorações cívicas também demonstram a 
inserção do tempo escolar no tempo social. Ao tornar as 
datas cívicas uma atividade escolar, o Estado fez da escola 
um instrumento de perpetuação da memória nacional. Os 
primeiros edifícios de grupos escolares construídos no 
Estado de São Paulo, no final do século XIX e início do 
século XX, incorporaram em sua arquitetura um relógio no 
frontão da fachada principal. Sinos, relógios, campainhas, 
as escolas exibem por toda parte instrumentos controladores 
do tempo.28 

O exemplo de Laura demonstra que diversas 
apropriações desse ritmo e tempo são realizadas. Laura 
procura atender os alunos segundo o ritmo de cada um, e 
procura colocar metas. Mesmo em uma sociedade em que 
o capitalismo globalizante dita o ritmo, ela se apropria a 
partir de sua percepção relacionada com o ensino.

O frenesi do ritmo do tempo capitalista (que a 
midiatização e a globalização nos fazem incorporar) pode 
ser trabalhado na escola dando valor ao ritmo pessoal e 
ao da comunidade escolar, a partir do ensino de história 
vinculado à memória, que recupera o que há de único em 
cada um de nós e em nossa comunidade. 27Garcia, 1999.    >

28Souza, 1999.    >
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Na modernidade, a narração de experiências é 
desvalorizada pela rapidez imposta pelo desenvolvimento 
da tecnologia, pela mídia, pela luta para a sobrevivência. 
O velho é descartado (já dito) e cada vez mais os jovens 
se sentem velhos. Vemos isso nos próprios depoimentos 
dos alunos. O tempo mudou muito as coisas. Com os 
depoimentos dos alunos em relação à memória, o passado é 
restaurado no presente.

No ritmo do capitalismo globalizante, o que importa 
na contemporaneidade é viver a inovação, o eterno presente. 
A experiência, enraizada na tradição, dilui-se. Mas ao iniciar 
o processo de narrar, as experiências ficam encravadas na 
memória, a fricção é espetacular, o auge é atingido, apesar 
de ficarem as expressões que o passado, apesar de ter sido 
feliz, não é valorizado. Para muitos há o sentimento de 
decepção e de que o ato de narrar as memórias foi perda de 
tempo.

Contudo acreditamos que a experiência contemporânea 
pode ser considerada. A memória na atualidade pode ser 
(re)significada. O tecer narrativo da experiência na memória 
vislumbra possibilidades na educação, no cotidiano da sala 
de aula. Mesmo na descrença do narrar a experiência, o 
ouvir narrações e narrar fazem a percepção sobre o ensino 
de história se sensibilizar, conforme cada aluno reconhece a 
história na própria vida e na comunidade. Tal proposta visa 
desenvolver novas formas de sensibilidade para neutralizar 
o ritmo frenético do capitalismo globalizante e vivenciar a 
experiência.

A percepção contemporânea é colocada sob diversos 
estímulos. Daí a importância da educação para o sensível 
e para a percepção, como é o caso do ouvir e narrar 
memórias.

Na nossa sociedade, o passado é apenas lembrança do 
que já foi. O tempo fica condensado no instante presente, 
daí o ritmo frenético. O estudo de história fica sem sentido e 
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dá lugar ao consumismo. O problema é que o presente é um 
fenômeno do passado, o que nos encaminha a sensibilizar 
os alunos para a questão do esquecimento que a história 
oficial tem em relação à memória da comunidade. 

A memória voluntária, que é o apelo de quem quer 
se lembrar e repor o passado sob a forma de reconstituição 
posterior de uma história já vivida, e a memória involuntária, 
que não depende de encadeamentos conscientes e nem está à 
disposição da inteligência no fundo do terreno inconsciente, 
podem ser usadas no ensino de história.29 

A memória oral, fecunda quando exerce a função de 
intermediária cultural entre gerações, é um instrumento 
precioso para trabalhar a memória não-oficial. Solta do 
vínculo com o passado se extrai a força para formação da 
identidade, uma necessidade de sobrevivência. O presente, 
voltado apenas para o futuro imediato, seria uma prisão. 

A narrativa é a via privilegiada para chegar até o 
ponto de articulação da história com a vida cotidiana. 
Segundo Gagnebin, a narrativa é terapêutica. Em seu artigo, 
trata o conceito de “experiência” e a força da narração para 
salvar o passado.30 É do presente que parte o chamado ao 
qual a lembrança responde. O narrar relativiza o passado e 
o presente no tempo vivido; o que se lembra são momentos 
vividos. A memória trabalha sobre o tempo vivido pela 
cultura e pelo indivíduo. E o tempo não é único para todos: 
há a noite serena da criança, a noite profunda e breve do 
trabalhador, a noite infinita do doente, a noite pontilhada do 
perseguido.

A sociedade industrial dobrou o tempo a seu ritmo, 
“racionalizando” as horas de vida. É o tempo da mercadoria 
na consciência humana esmagando o tempo da amizade, o 
familiar, o religioso. A memória os reconquista na medida 
em que é um trabalho sobre o tempo, abarcando também 
esses tempos marginais e perdidos na vertigem mercantil. 29Borelli, 1992.    >

30Gagnebin, 1985.    >
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O tempo da comunidade e o individual interagem 
nas diversas apropriações e marcam ritmos, inclusive 
na associação ao que é considerado o dominante – o 
ritmo frenético da sociedade capitalista globalizante. Na 
favela, sexta-feira à noite é uma festa nas ruas e nos 
bares, transformando o ritmo dominante pelas diversas 
apropriações em uma especificidade da própria comunidade 
que aí vive.

A sociedade absorve do indivíduo somente aquele 
tanto que pode ser integrado no funcionamento social. 
Mas o indivíduo, ou a comunidade, vítima de inúmeras 
exclusões, apropria-se das imposições sociais recriando 
funcionamentos próprios em resposta ao exigido e ao 
interesse de tal comunidade que, por ser desvalorizada, 
possui uma história tecida de silêncios. Podemos na escola, 
com o trabalho do ensino de história relacionado com 
memória, determo-nos nesses silêncios ou, pelo menos, 
dando voz a parte dos silêncios. É como já colocado acima: 
um exercício de narrar e de ouvir. 

Ecléa Bosi aponta para a qualidade do vínculo que faz 
a qualidade da narração e do ouvir. Também a relação do 
professor com os alunos favorece o narrar, ou o não-narrar. 

“Narrador e ouvinte irão participar de uma aventura 
comum e provarão, no final, um sentimento de gratidão pelo 
que ocorreu: o ouvinte, pelo que aprendeu; o narrador, pelo 
justo orgulho de ter um passado tão digno de rememorar 
quanto o das pessoas ditas importantes. (Aqui, convém 
repetir a frase de Alain, mestre de Simone Weil: ‘As pessoas 
importantes não têm importância’)”.31

Em nossa experiência de ensino, é esse o detalhe 
que sempre destacamos e valorizamos junto aos alunos. 
É a atenção dada que qualifica a relação narrar e ouvir, a 
atenção de respeitarmos o silêncio e de não colocarmos 
o narrador em um banco de réus. Ele, como todos nós, 
conta a sua verdade. A inexatidão do narrar não invalida o 

31Bosi, 2003, p. 61.    >
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testemunho. 

“A narrativa é sempre uma escavação original do 
indivíduo, em tensão constante contra o tempo organizado 
pelo sistema. Esse tempo original e interior é a maior 
riqueza de que dispomos”.32

Do povo migrante, as raízes foram arrancadas. O 
que a escola pode estimular é o estudo do que pode ou está 
em processo de renascer na terra de erosão, fazendo uma 
relação com os conceitos tática e estratégia de Michel de 
Certeau.

A proposta de nossa pesquisa não é a de salvar o 
“povo” e nem de incorporá-lo à “cultura verdadeira”, 
mas é a vinculação entre o ensino de história e a memória 
que politicamente se contrapõe ao ritmo imposto do 
capitalismo globalizante, destruidor das peculiaridades das 
culturas diferentes. É a proposta de pensarmos um mundo, 
relacionando os diferentes a partir da consciência do que é 
específico do seu igual.

Cada cultura, conforme a sociedade vinculada a ela, 
tem ritmo específico. Subsidiados por Ecléa Bosi (2003), 
podemos afirmar que quando desejamos compreender a 
cultura das classes pobres, percebemos que ela está ligada 
à existência e à própria sobrevivência, e que existe uma 
cultura vivida e uma cultura que os homens aspiram. 

A economia do capitalismo globalizante transforma 
em mercadoria os antigos valores religiosos, artísticos, 
morais, lúdicos. 

“O capitalismo avançado consome e desagrega 
valores conquistados pela práxis coletiva. Não é capaz 
de inserir o passado no presente e muito menos de 
resguardar sonhos para o futuro. Esvaziando o trabalho de 
significação humana, ele esvazia o sentido das lembranças 
e aspirações.”33 

32Ibid., p. 66.    >

33Ibid., p. 187.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. . 2° Termo A.
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Propomos também que a memória não se transforme 
em mercadoria para o consumo, com o tratamento dela no 
nosso tempo, atento aos sinais da história. Em busca da 
atenção aos diferentes ritmos, podemos notar que o velho, 
na comunidade, quer aprender os novos cantos e ensinar os 
cantos de outrora. Sua identidade precisa ser reconhecida; 
sua memória, preservada. E uma atenção deve ser dada 
ao desenraizamento, que é condição desagregadora da 
memória.34 

Em nossa pesquisa, no processo de estímulo, surgiram 
momentos que pudemos trabalhar com essas questões.

8.b - RELATOS REFERENTES AO TEXTO “A CASA 
XAVANTE” 

O texto “A Casa Xavante”, em leitura conjunta e com 
diversas questões levantadas que tinham como objetivo 
a comparação entre ela e a casa de cada aluno, frutificou 
um debate e mostrou que havia potencial para registrar os 
depoimentos.

O tema de aula anterior ao “A Casa Xavante” era 
o que vinculava a fotografia como documento para o 
estudo dos patrimônios culturais da cidade. O 2º TA se 
envolveu trazendo fotografias e debates, o que possibilitou 
a continuidade do tema em aulas posteriores, inclusive 
depois da aula relativa ao texto em questão. Já os alunos do 
2º TB não trouxeram materiais para o desenvolvimento do 
tema relativo à fotografia como documento para o estudo 
dos patrimônios culturais da cidade, mas se envolveram na 
temática ligada ao texto “A Casa Xavante” com os relatos e 
debates surgidos a partir dele. 

É interessante analisarmos as anotações referentes 
às aulas que o texto “A Casa Xavante” foi abordado e 
que o professor realizou em cada Diário de Classe, no 

34Ibid., p. 28 e p. 206.    >
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item Resumo do Conteúdo Programático e das Atividades 
Desenvolvidas.35

No 2º TB, na anotação de número 16, temos: Alunos 
não trouxeram fotografias. Texto: “A Casa Xavante”. 
Tarefa: Desenho. Na anotação de número 17 temos: (nome 
da aluna N.L.S.S. - 44 anos) trouxe esteira. (nome da aluna 
M.P.C. - 51 anos) deu depoimento de quando vivia na 
divisa de Goiás/Mato Grosso. (nome da aluna S.R.S. - 36 
anos) apresentou sua vivência na Bahia. (nome do aluno 
R.S.L. - 71 anos) relatou sua vivência na pesca. (nome do 
aluno L.R.A. - 25 anos) puxou o debate cultura popular 
X cultura indígena X cultura dominante. Na anotação de 
número 18, temos: Exibição de transparências: tradição, 
pinturas e objetos indígenas. O sentido da exibição das 
transparências naquele momento para o 2º TB é partir do 
envolvimento dessa turma com o debate que os relatos 
geraram. Podemos verificar na anotação de número 20 
do Diário de Classe: Questões sobre o filme (“Em algum 
lugar do passado”, exibido pela professora de português, 
que solicitou uma aula de história para a exibição), cultura 
indígena e brasileira. Atividade para entregar.36 

Em relação ao 2º TA temos anotação sobre o texto 
“A Casa Xavante”, apenas em um espaço, número 17: 
Texto: “A Casa Xavante”. Desenhos e depoimentos (entre 
parênteses foi colocado o nome dos alunos que deram os 
relatos) sobre esteira, cultura popular e história. Ótimo 
debate e verificação de cadernos. Em contrapartida, sobre 
o tema da fotografia como documento para o estudo dos 
patrimônios culturais da cidade, na aula solicitada para os 
alunos trazerem fotografias, no número 16 de Resumo do 
Conteúdo Programático e das Atividades Desenvolvidas 
do Diário de Classe temos: Observação e comentários de 
fotografias (e é colocado o nome de alunas que trouxeram 
fotografias: I.A.S. – 31 anos, S.F.O. – 26 anos, M.S.C.M. 
– 45 anos). E no número 19: A questão das fotografias do 
passado de cada aluno. Questões sobre as aulas anteriores. 
(É colocado o nome das alunas: A.A.S. – 40 anos, J.B.L. 

35Anexo “Anotações dos Diários de Classe”.    >

36Ibid.    >
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– 19 anos) trouxeram fotos que foram observadas e 
resultando comentários da classe. 

Após a leitura e o debate do texto “A Casa Xavante”, 
o professor pediu que os alunos desenhassem nos cadernos 
a casa que o texto sugeria. Tal pedido tinha como objetivo 
trabalhar o conteúdo do texto, o entendimento que os alunos 
fizeram do texto por meio de outro tipo de expressão, no 
caso o desenho. O professor verificou os desenhos mas não 
os arquivou.

Os relatos foram registrados no dia 20 de março de 
2002. Na primeira aula foram registrados os quatro relatos 
do 2º TB. Nas duas aulas referentes ao 2º TA, segunda e 
terceira do dia, foram registrados os oito relatos da turma. 
O 2º TB teve o texto e a parte das atividades referentes 
ao tema desenvolvidos em aula, e no dia anterior a 20 de 
março. A própria citação do Diário de Classe, feita acima, 
já aponta para esse aspecto. Já o 2º TA teve o processo em 
duas aulas seguidas no mesmo dia do registro dos relatos. 

A intenção do registro ocorreu após a leitura com 
debate, explicação e desenhos do texto “A Casa Xavante”, 
em que o professor percebeu o potencial de como os alunos 
se sensibilizaram em relação ao tema. O professor, que 
mantinha sempre o gravador e as fitas cassetes no armário 
para possíveis registros, aproveitou alguns relatos sobre a 
esteira (aspecto que sensibilizou os alunos) e estimulou 
os alunos a produzirem outros. O estímulo que o texto 
desenvolveu com eles foi grande. Uma aluna, N.L.S.S., 44 
anos, 2º TB, trouxe uma miniatura de esteira e fez seu relato 
ao texto que tinha sido trabalhado na aula (e dia) anterior à 
aula (e dia) do relato.

A proposta era utilizar técnicas de história oral, 
procurando interferir o menos possível, desenvolvendo 
dentro de limites do contexto e da atividade pedagógica com 
liberdade de expressão. Em alguns casos, para estimular o 
relato, para “esquentar os motores”, o professor interferiu 
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mais na forma de entrevista, colocando questões. 

Pode-se ver a situação de aprendizagem como campo 
de interações. O que chamamos de intervenções docentes são 
ações do professor apresentadas dentro de sua preocupação 
com a intencionalidade educativa. Certas falas do professor 
mostram como ele cria um recorte para a atenção e o pensar 
dos alunos. (p. ex. como foi esta experiência de dormir 
na esteira?; De onde você acha que veio este costume 
de dormir na esteira?; Vocês faziam a própria esteira?; 
E o que usava para fazer esteira?; Onde ocorreu isto?; 
Interferência do professor questionando os alunos sobre 
o sentido da palavra relato, o que estamos tirando dos 
relatos; Interferência do professor questionando os alunos 
sobre a relação do depoimento com o tema “esteira” 
estudado na aula; Interferência do professor propondo 
relações do depoimento com o tema estudado na aula, com 
o texto “A Casa Xavante”; Interferência do professor para 
destacar as tradições orais e das heranças culturais). 

Outras falas do professor parecem se ligar mais a 
momentos de organização dos alunos e de apoio afetivo 
a eles (p. ex. Muito obrigado, aluna M.P.C.(51 anos). 
É interessante este relato. Não sei se vocês têm algo 
semelhante? (em fala dirigida para a classe); Aluna S.R.S., 
e você? Tem uma experiência para contar?; De dois metros; 
Como eram as camas?; Muito bem! E tem mais alguém que 
tem alguma experiência para relatar?; Aluna A.A.S., você 
poderia dar o relato sobre esteira?; Muito bem, pessoal, 
alguém tem outra experiência que gostaria de compartilhar 
com a gente? Vamos pedir para nossa colega, então, 
relatar a experiência dela. Aluna J.B.L., de que terra que 
você é?; Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar 
sua experiência sobre esta vivência?; Sentava na esteira, 
no chão, assim?; Você gostaria de comentar mais?; O 
professor vai chamando aluno por aluno, que diziam 
não, até que chegou ao aluno E.C.S.; Não sabe explicar... 
Não sabe nem o nome do material?; Quem mais aqui 
tem experiência? Você, aluno F.S.N., tem experiência?; 
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Gostaria de contar, aqui pra gente?; Pessoal, alguém tem 
mais algum relato que gostaria de compartilhar? Vamos 
ouvir a aluna A.L.A.C. contando a experiência. Você já 
dormiu em esteira?; Está bom, pessoal. Mais alguém?).

O professor muitas vezes questionava o aluno que 
estava relatando. Mas quando percebia que ele estava 
desenvolvendo a narrativa, deixava o relato fluir. A 
participação dos demais alunos que estavam na aula, 
favorecendo e colaborando com o relato, ou dispersos 
e atrapalhando os relatos, são elementos que também 
conduzem o relato. Nas transcrições podemos identificar 
as interferências de colaboração. Inaudíveis ou não, as 
conversas paralelas, pedidos de silêncio, que por sinal não 
foram muitos, não estão colocados na transcrição, pois os 
relatos ocorreram em clima positivo, até para os alunos mais 
dispersos. Tal clima fez com que o professor conduzisse a 
classe na concentração da narrativa que estava sendo feita, 
dado estar ele envolvido nos relatos, o que possibilitou uma 
ansiedade positiva.  

O professor procurou encaminhar as discussões 
sobre os relatos na perspectiva da cultura popular, que 
revela nossa história e tradições. No caso em questão, a 
esteira, muito vinculada aos povos indígenas. Nos relatos 
estamos trabalhando com tal cultura que veio também dos 
antepassados.

No 2º TB o aluno L.R.A. (25 anos), que não fez relato, 
afirmou que a cidade de São Paulo não tem cultura própria, 
em contraponto aos Estados Unidos que, segundo ele, têm 
a cultura americana. O professor estimulou o debate e 
encaminhou as discussões no sentido das influências das 
diversas culturas gerando um amálgama em São Paulo, que 
foi o caso questionado.

O último relato, feito pela aluna H.V.O. (32 anos), é 
o maior deles, e faz referência a outras temáticas comuns 
aos alunos. O professor nele interferiu e a aluna prosseguiu 
o relato de uma forma contínua, fazendo a evolução da 
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narrativa, pois o caminho de “esquentar os motores” 
mostrou que foi realizado de uma forma não-planejada 
durante os demais relatos. 

O professor estava registrando os relatos, porque 
percebia que havia potencial. Mas como liberar o 
potencial? Questionando e deixando os alunos falarem. 
Mas qual o momento de interferir? Será que deixou falar 
pouco ou muito? Como já foi colocado, o envolvimento 
da classe também interferia. O professor também reagia. 
Lá, é preciso deixar claro, antes do pesquisador estava o 
educador/professor, também preocupado com questões 
formais da escola: freqüência, disciplina  (inclusive para 
não atrapalhar os demais colegas), envolvimento de todos 
os alunos, tempo de aula, continuidade do tema geral do 
curso e outros aspectos 

Houve a preocupação em ouvir todos os alunos, 
mas muitos se negavam, o que não significava ausência de 
experiência deles com a temática. Em casos semelhantes, 
de aulas com uma intensa participação dos alunos, 
sendo que um de cada vez conduzia a narrativa, ocorre 
o descontrole e o desinteresse da classe, o que gera uma 
situação insustentável no prosseguimento de relatos e 
diálogos. O professor interferiu em alguns relatos para 
verificar o significado que era dado ao que estava sendo 
falado. Apontou para a relação com a cultura popular 
(que é o objetivo de valorizar a identidade e a história da 
comunidade). Porém, outros recortes foram feitos a partir 
dos relatos. E muitos outros poderiam ser trabalhados. Tal 
preocupação é fruto dinâmico de aulas. Gera expectativas e 
ansiedades. 

Os relatos estão colocados, abaixo, na ordem das 
aulas no dia (os primeiros relatos são os referentes ao 2º 
TB) e na seqüência da fala dos alunos. As afirmações de 
apresentação dos relatos visam contextualizar os relatos e a 
forma de coletas destes.
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8.b.1 - RELATOS DO 2º TB

Quatro alunos do 2º TB deram depoimentos, sendo 
três mulheres (uma de Goiás, outra de Minas Gerais e 
a terceira da Bahia) e um homem (do Ceará). Os três 
primeiros (das mulheres) têm uma íntima relação com o 
assunto. O quarto relato expande a temática dos anteriores. 
Todos são feitos a partir da instigação do professor. Mas 
existe o ponto em que cada um deles segue os próprios 
caminhos, com força própria.

O primeiro relato, o da aluna M.P.C. (51 anos), segue 
a temática proposta pela aula: esteira na “Casa Xavante”. 
O segundo relato, o da aluna N.L.S.S. (44 anos), segue a 
temática traçada pelo primeiro, mas apesar de ser menor 
mantém uma unidade descritiva própria. O terceiro relato, 
da aluna S.R.S. (36 anos), seguindo a mesma temática, 
amplia-se no final, acrescentando elementos patrimoniais 
que saltam à memória, como se a viagem proposta 
inicialmente ganhasse vôo próprio. A decolagem foi feita e 
o traçado ganha contornos próprios, assim:

“Comia no quintal, no pratinho de barro, com as 
mãos, panela de barro. Minha mãe tinha um fogão de ferro, 
professor.” 

O quarto relato, do aluno R.S.L. (71 anos), aproveita 
e amplia a temática, sem tocar nos assuntos esteira e 
colchão.

É interessante notar que a aluna M.P.C. (51 anos) 
volta após o terceiro relato, interferindo para acrescentar 
elementos em uma narração que não foi pequena. Os 
motores estavam aquecidos.

Poderiam ser mais estimulados? Ampliados? São 
questões que devem ser colocadas. Mas podemos notar 
a potencialidade do trabalho com memória no estudo de 
história, exigindo reflexões da prática na sala de aula por 
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parte da comunidade escolar, na qual os professores se 
inserem.

Logo no primeiro relato, o da aluna M.P.C. (51 anos), 
em seu início percebemos as características desses tipos de 
relatos:

Professor: “Aluna M.P.C., como foi esta experiência 
de dormir na esteira?”

Aluna M.P.C. (51 anos):

“Bom, não era nem experiência, né, professor? Era o 
nosso dia-a-dia”. 

O professor ao longo dos relatos continua utilizando a 
palavra “experiência”. Mas a questão apresentada pela aluna 
M.P.C. (51 anos) é do cotidiano. A memória envolvida no 
cotidiano e o cotidiano envolvido de memória.

A identificação dos alunos em relação aos relatos dos 
colegas é explícita. Vejamos o que a aluna N.L.S.S. (44 
anos) afirma:

“O meu pai fazia a mesma coisa que o pai dela 
fazia. Só que o nosso era diferente. Eu fazia com a palha 
de banana. Punha para secar. Aí, do jeito que ela falou 
mesmo, aí eu fazia. E colocava uma madeira no meio...” 

A aluna M.P.C. (51 anos) descreveu a confecção da 
esteira a partir da imbira, que “é tirado, assim, a casca de 
um pau”.

A aluna S.R.S. (36 anos) apresenta também a 
identidade com outro relato:

“A gente gostava mais de usar no quintal. Igual ela 
(M.P.C.) fala que lá também se chama terreiro, né?”
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O ensino baseado na memória trabalha com 
aproximações e distâncias, semelhanças e diferenças. 
Não no sentido de subjugar ou excluir, mas no de buscar 
aspectos de identidades e de respeito com as diferenças.

A aluna S.R.S. (36 anos) apresenta a sensibilidade 
para o patrimônio, em relação ao fogão que a mãe dela 
possuía: 

“Só que era à lenha. Parecia fogão a gás... Até ela 
vendeu para o museu da Bahia. O museu da Bahia que 
comprou. De Salvador mesmo. Eles vieram buscar... Eu 
queria ter ele hoje.” 

A memória é um caminho que possibilita viagens. 
Elas podem seguir apenas para o saudosismo, como é 
apresentado nestes relatos:

Aluna M.P.C. (51 anos): “Eu gostava muito. Às vezes 
eu tenho até saudade daquele tempo. Quer dizer, a gente 
achava que era ruim, mas era bem melhor aquele tempo do 
que hoje. A gente achava que a gente era muito pobre, mas 
pelo menos a gente não sofria tanta violência, humilhação. 
A gente era feliz ali e não sabia.”

Aluna S.R.S. (36 anos): “Era feliz também.”

Portanto aqui, e pelos relatos que eu apresento, 
não é a afirmação da consciência em relação ao valor 
da preservação e estudo da memória. Mas existe uma 
sensibilidade que podemos trabalhar na escola com os 
alunos e a comunidade escolar. A formação de um banco de 
dados na própria escola é um caminho para se pesquisar e 
estudar mais tais questões. 

Existe um potencial visando a valorização da 
identidade que a comunidade escolar apresenta e o respeito 
pelas diferenças. A sensação é que, no processo dos relatos, 
poderíamos elaborar uma oficina de montagem de colchões 
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e esteiras. Há elementos não apenas do narrar e ouvir, 
mas de possibilitar o encontro com a prática, vinculado 
obviamente à temática suscitada na narração.

M.P.C. (51 anos):

“Imbira é tirado, assim, a casca de um pau, que ela é 
muito resistente. Então eles descascam, batem ela, sabe? Aí 
eles, eles fazem assim, dá uma torcidinha naquela imbira 
e amarra as pontinhas. E transforma em uma corda, né? 
Então, aí, é tipo assim. Deixa eu ver que corda que é.... 
não sei se é,  não, não é a piaçaba. Eu esqueci o nome de 
uma corda que é tipo a imbira. Então, aí eles pegavam, 
assim, um pau reto, tipo um pau de vassoura, e amarrava 
na lateral a imbira, lá e cá. Embaixo também. Aquele pau. 
Aquele cabo de vassoura. Dos dois lados, né? E em cima 
ficavam as madeiras. E aí eles mediam mais ou menos o 
espaço. E colocavam mais imbira, mais imbira. Assim, 
aquelas tiras, né. De cima embaixo amarrando e depois 
eles começavam a tecer. 

Tem um mato lá, para nós, que chama taboa, é 
conhecido como taboa. E a paina dela eles enchem, fazem 
travesseiro. Então eram as esteiras e os travesseiros, com 
a própria paina da taboa eles enchiam os travesseiros. E aí 
eles começavam a fazer a esteira. Eles têm um acabamento 
bem direitinho. Ficava muito bonita e muito fofinho, 
sabe?” 

Aluna N.L.S.S. (44 anos):

“Aí ele fazia. Aí a gente enchia os colchões de 
qualquer coisa. Aí fazia a cama e colocava a esteira. E, 
depois, colocava o colchão por baixo e o colchão por cima. 
A gente colocava o colchão na cama, porque o colchão era 
muito fininho. Aí, então, a gente colocava o colchão por 
cima. Para não machucar a madeira.”

Aluna S.R.S.(36 anos):

132



“A gente tinha colchãozinho já. Minha mãe enchia 
o colchão com grama. Enchia mesmo. Era colchão com 
capim, o nome. E tinha um tecido que chama alinhagem. 
Minha mãe fazia colchões com aquilo. E a gente tinha 
cama. Meu pai que fazia as camas para a gente. Direitinho, 
com tábua. Fazia direitinho e a gente vivia bem.”

Esses relatos apresentam as características de 
aproximações espaciais com características específicas. 
Goiás (aluna M.P.C.), Minas Gerais (aluna N.L.S.S.) e 
Bahia (aluna S.R.S). Isso fica claro na afirmação:

Aluna N.L.S S.: “O meu pai fazia a mesma coisa que 
o pai dela fazia. Só que o nosso era diferente. Eu fazia com 
a palha de banana”. 

Era uma aula baseada em texto que fazia pensar a 
cultura indígena. Mas há uma procura das origens nos 
relatos. 

Aluna M.P.C. (51 anos):

“Bom, lá próximo à nossa cidade tinha uma aldeia. 
Muitas vezes o goiano chama de denga também, né?. Então 
tinha do lado de lá, Mato Grosso, do lado de cá, Goiás. E 
na beira do rio Araguaia tinha uma aldeia e do outro lado, 
do Mato Grosso, também tinha uma aldeia indígena. E os 
costumes era mais por causa dos índios. E, também, devido 
à pobreza de comprar colchões, era esteira mesmo que os 
meus pais fabricavam, ou o pessoal da redondeza. Todo 
mundo fabricava.”

Aluna S.R.S. (36 anos):

“Itororó era Itaqui. Pois lá era indígena. Então era 
Itapuí, aí o pessoal colocaram o nome dela de Itororó. Mas 
não era Itororó. Era Itapuí.”

O tempo é apresentado pela experiência.
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A aluna M.P.C. (51 anos) interfere:

“Professor, você já viu como era as camas 
antigamente?” 

O aluno R.S.L. (71 anos), estimulado pelos relatos, 
apresenta outras relações que poderiam ser exploradas pelo 
professor.

Aluno R.S.L. (71 anos):

“Negócio de pescar com choque, sabe?”

Existe um leque de possibilidades que este relato 
(do aluno R.S.L.) abre em relação a temas levantados 
pelo texto, explicação, debate e depoimentos. No fundo é 
também o resultado do “esquentar os motores” da memória 
e da narração.

O número de relatos deste Termo (2º TB) e a idade 
dos alunos que fizeram o relato não demonstram qualidade 
ou falta de qualidade, mas apresentam a característica 
dessa classe que, ao final dos relatos, incluiu alunos que 
dialogaram (não transcrito) sobre o sentido da cultura 
popular e da cultura local. 

8.b.2 – RELATOS DO 2º TA

Foram oito relatos, dois homens e sete mulheres. Os 
alunos que fizeram os relatos, na ordem em que ocorreram, 
foram os seguintes: a aluna A.A.S. (40 anos) do Piauí, a 
aluna J.B.L. (19 anos) natural de Pernambuco, a aluna 
D.G.B. (22 anos) de São Paulo, mas que morou oito anos 
na Bahia, o aluno E.C.S. (25 anos) de Alagoas, o aluno 
F.S.N. (23 anos) também de Pernambuco, a aluna A.L.A.C. 
(45 anos) do Sergipe, a aluna M.B.A.S. (29 anos) da Bahia 
e a aluna H.V.O. (32 anos) que nasceu no Piauí e morou no 
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Ceará. Na totalidade são relatos que se referem ao Nordeste 
brasileiro.

Os relatos foram situados no espaço. Isto é, o tema 
vinculado à esteira se relaciona com o Nordeste brasileiro.

Podemos pensar no grande número de relatos das 
mulheres. Será que é o tema (esteira) ou a questão do 
trabalho com memória? O relato da aluna D.G.B. (22anos) 
pode ajudar na reflexão da questão colocada: 

“Homem também trança esteira. Trançando, sentado 
como a mulher, trançando. Só que os homens têm vergonha. 
Porque eles acham que isso é só mulher que tem que 
fazer.”

Três alunos, que não fizeram relatos − a aluna 
M.S.C.M. (44 anos), o aluno S.S.S. (36 anos) e o aluno 
J.N.G.D. (24 anos) − participaram da discussão e da 
reflexão apresentada pela aluna D.G.B. (22 anos), buscando 
no passado a justificativa para os relatos apresentados, 
respectivamente: 

“Acho que veio dos índios, né, professor?”

“O pessoal mais antigo que trouxe, né ?”

“Veio do Lampião, professor.”

A ancestralidade foi um elemento muito usado nos 
relatos. A própria aluna D.G.B. (22 anos) aponta para 
a ancestralidade, referindo-se às esteiras e à discussão 
colocada acima:

“É porque da nossa família já veio da nossa bisavó, 
tataravó.”

Novamente, como no caso do 2º TB, temos a 
sensação da possibilidade de que, no processo dos relatos, 
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poderíamos elaborar uma oficina de montagem de colchões 
e esteiras. O olhar atento percebia nas mãos da mãe, da avó 
ou da tia o processo do tecer, como comenta a aluna A.A.S. 
(40 anos):

“A minha mãe fazia isto aí, vendia.”

Aluno E.C.S. (25 anos):

“Minha mãe que fazia.”

Aluna J.B.L. (19 anos):

“Eu não. Minha avó. Ela faz muito isso.”

Professor: “Ainda faz?”

Aluna J.B.L. (19 anos):

“Faz, sim.”

Aluna M.B.A.S. (29 anos):

“Aí, professor, eu nem sei. E só via minha tia fazendo. 
Era uma tia que fazia.”

Apegando-se às afirmações de Gonçalves Filho 
(1990, p. 95), podemos pensar no olhar que se desperta 
em direção ao passado, divertindo-se e compenetrando-se 
nas imagens de outro tempo, suscitadas nos materiais e 
nas obras que a memória impregnou. Longe de constituir-
se num impedimento nostálgico à história, instaura um 
desequilíbrio na relação com o presente, presente vivido e 
representado como progresso. 

A narrativa é lenta e cautelosa, como que 
demonstrando o movimento dos gestos que a memória vai 
trazendo.
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Aluna A.A.S. (40 anos):

“Ela pegava aquele olho (?) da palha, da carnaúba. 
Aí botava para secar. Depois de seco ela fazia aquele 
trançadinho, né? Sentado no chão, né? Fazia de 2 metros de 
comprimento. De 1 metro e meio, né? Tinha umas que saíam 
mais ralinha. Tinha outras que saíam mais trançadinha, 
mais unidinha, né? Fazia abanador, de abanar. Fazia uma 
porção de coisas. Fazia para vender.”

Aluna J.B.L. (19 anos):

“Ela pega folha de bananeira, bota para secar. Pega 
um...como é que fala? Um... deste coqueiro, amarra tudo 
bem juntinho, assim. E vai amarrando, assim. Aí põe pra 
secar. E depois tá pronto.”

“O colchão era de capim.”

“A memória, aqui, é olhar e trabalho (...) recolhe 
imagens de outrora, mas reclamadas nas nervuras de 
uma vida em ato: ‘relembrar exige um espírito desperto, 
a capacidade de não confundir a vida atual com a que 
passou, de reconhecer as lembranças e opô-las às imagens 
de agora’: ‘não há evocação sem uma inteligência do 
presente’ (...) um homem não sabe o que ele é se não for 
capaz de sair das determinações atuais”.37 

É o olhar da criança, que vê até  em outros 
trabalhadores o tecer. O aluno F.S.N. (23 anos) procura 
destacar o ato de ver, que eu destaco:

“Ah, lá eu vi fazendo. Porque lá, lá é o lugar que a 
maioria das melancias que vem pra cá, pra São Paulo, vem 
tudo exportada de lá pra cá. O coco também. Aí, lá eu vi 
fazendo. Porque eles forram caminhão, né? Para fazer a 
carga dele e nonar(?). Ele é forrado com a esteira. Aí, eu 
vi eles fazendo. Eles compravam o agave. Fazia com agave 
que é um material tipo cipó. Só que eles moem ele. Aí ele 

37Gonçalves Filho, 1990, p. 97.    >
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fica bem macio. Aí eles faziam isso, com ele.”

Mas ainda é um olhar envolto na possibilidade da 
“falta de sentido” proposta pelos ritmos presentes. A aluna 
M.B.A.S. (29 anos) expressa claramente que narrar tal 
memória é insignificante:

“Ah, pro!”

Mas percebendo a insistência, prossegue:

“É com... o negócio da bananeira, né? Ela botava 
pra secar e depois pegava umas cordas e ia fazendo.”

A insistência do professor em cada relato é nítida. É 
o mexer, o procurar, o questionar, e os relatos vão sendo 
desenvolvidos. Do tecer até chegar às funções da esteira: 
substituir o colchão para dormir; ou então, para assistir à 
TV; para descansar na hora do almoço; ou mesmo para 
proteger as melancias; e no lazer com os amigos. Entretanto, 
da esteira os relatos podem desenvolver, a partir do olhar da 
memória, outras temáticas. Como diz Gonçalves Filho, é 
o fluxo da memória, que em pontos onde a significação da 
vida se concentrou: mudança de casa ou de lugar, morte de 
um parente, formatura, casamento, empregos, festas, lança 
lembranças, conteúdos e significados.38 

A aluna A.A.S. (40 anos), em seu relato − vejam que é 
o final do relato  amplia o relato do tema esteira para outros 
temas, no que identifico como os motores esquentados 
(fluxo da memória ou disparador da memória):

“Chão de barro mesmo! Não tinha nada de chão 
batido. É terra, barro, estas coisas.”

Professor: “Até dentro de casa?”

Aluna A.A.S. (40 anos):

38Ibid., pp. 112-113.    >
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“Até dentro de casa.” 

“Fogo de lenha, água com aquelas latas na cabeça, 
pisar no pilão, aquelas coisas, tudo o que a gente precisava 
consumir não tinha nada fácil. Tinha que tudo pegar, 
pra fazer, prá poder consumir diariamente. Tinha que 
pegar na roça. Era tudo trabalhoso. Não tinha nada 
industrializado.”

Professor: “Me fala de um produto que vocês 
utilizavam?”

Aluna A.A.S. (40 anos):

“De um produto que a gente consumia? Alimento?”

Professor pergunta: “É?”

Aluna A.A.S. (40 anos):

“Meu pai plantava de tudo. Era assim, meu pai 
plantava de tudo. Na época de inverno era na roça. Na 
época do verão era um lugar assim, na beira de um rio, 
um córrego chamado, chamava vazante lá. Eu não sei se 
continua indo, né? Mas ele plantava de tudo, abóbora, 
né, feijão. Pegava aquelas vagens de feijão e tirava todo 
feijão de dentro, né? Ele fazia ele vender. Para vender ele 
deixava ele secar, para poder... ele batia com um pedaço 
de marreta, assim, para poder sair tudo da barra (?), para 
poder tirar palha daquilo ali. Medir e vender o total, né? 
Que era para a gente consumir e para vender, para manter 
e comprar as outras coisas, demais.”

Podemos notar que a interferência do professor ainda 
é grande. Mas o último relato (da aluna H.V.O., 32 anos), 
que se encerra com o sinal do término da aula, demonstra 
que o motor foi esquentado e surge o relato, que faz um 
caminho próprio.
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Os relatos podem ser tomados para discutir a relação 
entre o ensino de história e a memória. Os alunos se 
sensibilizaram para compartilhar suas memórias a partir 
da informação de que os Xavantes utilizavam esteiras. 
A partir daí eles começaram a relatar suas experiências 
(produção e utilização) com esteiras. Estimulados pelo 
professor, outros alunos fizeram seus depoimentos até 
chegar ao relato da aluna H.V.O. Podia-se notar relatos 
que traziam novidades ou diferenças ao grupo, e outros em 
que os alunos se identificavam com o narrador, por terem 
vivenciado semelhantes casos, o que sugere a construção 
de uma memória coletiva. O próprio relato da aluna H.V.O. 
(32 anos) nos mostra isto: “Quem conhece pé de juazeiro, 
aqui?... Quem já ouviu falar em comidinha?... A gente não 
fazia estas coisas que hoje a gente não confia deixar os 
nossos filhos fazer”. O relato dela se envolveu num diálogo 
com outros alunos, na identificação e/ou estranheza. Tal 
relato (da aluna H.V.O.) caminhou por vários temas que 
indicavam conhecimentos e experiências. Ele pode ser 
dividido em duas partes: a primeira tratou da casa e foi 
para a esteira, que ficava debaixo do juazeiro onde faziam 
a comidinha, igual o churrasco, junto com os amigos, de 
12 a 14 anos, no Piauí e depois no Ceará. Até começavam 
uns namoros nas esteiras, “mas não como os de hoje que 
avançam o sinal”, cavavam poço para pegar água pura, que 
tiravam com cacimba; faziam poço na areia como de praia, 
carregavam muita água na cabeça e colocavam redes nos 
pés do juazeiro. “Assim é a vida no interior”. 

Pelas idéias da narradora, é possível classificar essa 
parte de “verídico”, que a partir da lembrança, pode ser 
comunicada às novas gerações, pois não se viverá mais o 
relatado. A relação estabelecida é entre o passado (naquela 
época) e o presente (hoje): “Naquela época o namoro era 
bem diferente do que é hoje”. A lembrança (como eu me 
lembro disso!... DiIsso eu me lembro!) é o fundamento para 
a realização dessa relação, em que os sentimentos estão 
envolvidos com a história: “Eu, para mim é saudades. 
É saudades eu falar. Para mim é histórias e saudades. 

140



Saudades deste tempo que a gente vivia. Do passado. Que, 
no futuro não tem como a gente fazer isto”.

A segunda parte do depoimento pode ser classificada, 
ainda tendo como referência a narradora, como curiosidade. 
O avô contou para o pai, que contou para os filhos, que a 
aluna contou para a filha, que contará para os filhos dela. 
É o relato da chegada do primeiro carro na cidade onde a 
aluna nasceu. A buzina alertou os moradores para a chegada 
de um bicho, todos se armaram com paus, inclusive de 
cercas, e quando o carro chegou começaram a espancar o 
carro. A aluna finaliza o relato afirmando: “uma coisa eu 
tenho certeza, aprendi a fazer cuia com meu pai”. 

Nessa parte podemos perceber a força do relato e 
da tradição oral. O que está em jogo é a tradição. Esta é 
apresentada relacionando-a com lugares de memória39: 
“Era um carro que nem... vamos supor...  que fosse um 
carro que nem esses jipes que têm no Museu do Ipiranga, 
que põem no museu. O primeiro carro na cidade”. 

Mesmo que duvidem do relato, ela aprendeu com a 
tradição, concretamente aprendeu a fazer cuia. Podemos 
denominar a primeira parte (“verídico”) de “lembranças de 
vivências”, já a segunda parte (“curiosidades”) de “narração 
das tradições”. O conjunto do depoimento demonstra a 
força das lembranças e das narrações destas. 

8.b.3 - ABORDAGEM DOS RELATOS DAS TURMAS 
EM CONJUNTO

Foram 12 relatos feitos por 3 homens e 10 mulheres. 
A proveniência dos alunos que fizeram os relatos é: 2 do 
Piauí (um que viveu também no Ceará), 2 de Pernambuco, 
2 da Bahia, 1 de Alagoas, 1 de Sergipe, 1 do Ceará, 1 de 
Goiás, 1 de Minas Gerais e 1 de São Paulo, mas que morou 
8 anos na Bahia. Portanto, o predomínio é de mulheres e 
nordestinos.

A idade dos alunos que deram os relatos (19, 22, 39Nora, 1993.    >

141



23, 25, 29, 32, 36, 40, 44, 45, 51 e 71 anos) seguem uma 
seqüência, sugerindo o trabalho com memória sendo 
possível com a faixa de idade dos alunos que freqüentam o 
EJA (Educação de Jovens e Adultos). Interessante notar que 
a narrativa da aluna de 19 anos é típica do ritmo de busca da 
memória. O relato de uma pessoa mais velha que se envolve 
no debate segue quase que a mesma cadência. 

Três alunos do 2º TA não fizeram relatos, embora 
participassem, conforme consta da análise dos relatos da 
turma, da discussão e da reflexão apresentada pela aluna 
D.G.B., pela aluna M.S.C.M. (44 anos), pelo aluno S.S.S. 
(36 anos) e pelo aluno J.N.G.D. (24 anos).

Um aluno do 2 ºTB, L.R.A. (25 anos), também 
não fez relato mas participou abrindo um debate a partir 
de outros relatos sobre cultura própria em contraponto à 
cultura norte-americana, como está apontado na introdução 
da transcrição. Os quatro alunos apontados não estão 
contados nos números referentes aos relatos. 

São características dos relatos das duas turmas (2° TA 
e 2° TB) os seguintes aspectos: da esteira, para a rede, para 
o colchão; a produção da esteira e a ampliação da narração 
envolvendo outros temas. O esquentar dos motores da 
memória também foi característica comum de ambas as 
turmas.

Os relatos demonstram a memória e a possibilidade 
de se criar no EJA bancos de memória. Nosso trabalho 
apontou para esse aspecto, mas não o concretizou. A escola 
tem potencial para arquivar os depoimentos para uso 
posterior. Não consegui realizar isso neste momento, pois se 
necessita de um trabalho envolvente com a equipe escolar 
que também acredite e dê prioridade para esse tipo de ação. 
Por estar realizando o mestrado, não consegui sensibilizar 
os colegas. O trabalho ficou sendo observado pelos colegas 
como trabalho para desenvolver o mestrado.

As relações com diversos temas a partir dos relatos 
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são possíveis e ricas. Que verdade buscamos a partir dos 
relatos? Uma verdade baseada na experiência dos alunos e 
no que eles acreditam ser o ensino de história. É a verdade 
que é ligada com a memória. A memória social que a 
comunidade valoriza ou não.40 

As mudanças no tempo são destacadas. Não era 
“assim” no tempo deles (veja o relato da aluna H.V.O.). Onze 
alunos estão abaixo dos 51 anos e, em muitos momentos, a 
maioria considera, indiretamente, o relatar experiências 
como “coisa de velho”. E o velho como alguém que não tem 
nada mais a oferecer à sociedade. Na contemporaneidade, 
a narração de experiências é desvalorizada pela rapidez 
do tempo expressa na tecnologia, na mídia, na luta pela 
sobrevivência. O velho é descartado. Os alunos deixam 
transparecer nas narrações que o rememorar é coisa de 
velho. Como eles estão rememorando, eles também são 
velhos. 

É importante frisar que são alunos do EJA, que 
consideram em grande parte a perda de tempo e o atraso 
nas etapas do ensino formal como fatores de incapacidade. 
Portanto é necessário um trabalho de aumento da auto-
estima no qual, eu acredito, a experiência do ensino de 
história relacionado com memória está contida. 

A memória corre o risco de se render ao ritmo 
da atualidade. É a partir das vozes dos alunos, em suas 
narrações, que o passado é restaurado no presente. O que 
importa na contemporaneidade é viver a inovação, o eterno 
presente. A experiência, enraizada nos hábitos, valores e até 
na tradição, dilui-se. Mas ao iniciar o processo de narrar as 
experiências encravadas na memória, a ebulição é atingida, 
apesar de ficarem expressões, ditas e não ditas, da perda de 
tempo que é narrar.41 

O compartilhar memórias é uma questão de forte 
sensibilidade em que o ouvir e o narrar estão envolvidos. A 
dificuldade de muitos relatos é a de que o significado destes 

40Jenkins, 2001.    >

41Borelli, 1992.    >
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é de dor (vivida no real) ou de desvalorização social. Talvez, 
desta forma, possamos valorizar trabalhos de memória. 
Quando os próprios familiares (ou os mais próximos) não 
querem compartilhar as memórias (da dor, da exclusão, da 
alegria, mas todas da significação pessoal, comunitária e 
social) nem narrar e nem ouvir, cria-se a impossibilidade 
de conviver.42 

Quando propomos ouvir os alunos, que podem ser 
protagonistas no ensino que os tomam como sujeitos, não 
é para prendê-los em um próprio mundo. Mas é a partir do 
mundo próprio, de se relacionar com outros mundos. 

42Gagnebin, 2002.    >

144



9 −  RASTROS   EM
 TRAÇOS

Rastro: Rasto.43

Rasto: 1. Vestígio.44

Vestígio: 2. Fig. Indício, sinal, 
pista, rastro, rasto.45

Traço1: 6. Impressão, marca, 
sinal.46

RASTROS EM TRAÇOS: A MEMÓRIA NAS 
CALÇADAS POR ONDE PISAM OS ALUNOS  

9.a - REFLEXÕES

No exame da memória, os acontecimentos são 
impressos não com a força de qualquer marca, daí se usar o 
termo traço. Este é delicado no imprimir, e para desvendá-
lo se requer sabedoria e sensibilidade. Rastro, pois, é uma 
marca capaz de sobreviver. 

O rastro, impresso na memória como traço, em marca 
ou sinal, é o elemento que nos dá condições de relacionar 
ensino de história e memória. Os rastros não são criados, 
mas deixados ou esquecidos. (Gagnebin, 2002). O rastro 
pode exigir que vários, ou todos, os sentidos humanos 
participem de sua descoberta e interpretação. 

Um monumento, em qualquer suporte – escrito, 
oral, objetos –, é lido de formas diferentes. Fazemos a 
leitura nas entrelinhas, necessitando por vezes de outras 
fontes que ajudem a melhor problematizar tal objeto 
cultural. Assim podemos inseri-lo no acaso. Isto é, se foi 
preparado para se fazer um tipo de leitura, abriu portas para 
ser apropriado de forma diversa. O rastro denuncia uma 
presença ausente, como os conceitos de tática e estratégia 
apontadas por Certeau (2001). O trabalho com memória 
está preocupado com o esquecimento, muito mais do que 
com a lembrança. As lacunas, os esquecimentos, são os 
elementos problematizadores com que o ensino de história 
trabalha.

Os objetivos iniciais das memórias oficiais não são 
marcas de rastros e nem de traços, mas marcas de marcas. 
Querem que fique clara a marca para enaltecer alguém, 

43Ferreira, 1995, p.551.    >

44Ibid.    >

45Ibid., p. 671.    >

46Ibid., p. 642.    >

Redação feita pela aluna M.B.A.S., 29 anos - 
2° Termo A.
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alguns ou um determinado lugar. Como é o caso do Parque 
do Ibirapuera, por exemplo, na cidade de São Paulo, que foi 
destinado a perpetuar a grandeza da data do IV Centenário 
de São Paulo, em 1954. Escolher o Pátio do Colégio, no 
contexto das comemorações do IV Centenário, não seria 
negar a memória que representa, a da fundação da cidade de 
São Paulo, mas o fato de ser signo de uma memória que foi 
superada pela inovação é deixado, da “São Paulo trilhos da 
nação”. Muitas vezes, a memória é que deve ser valorizada 
e o passado, ultrapassado.

“Placas comemorativas e grandes monumentos são, 
quase sempre, resultantes de esforços para não serem 
esquecidos, sejam vitoriosos ou não em seus projetos. O que 
importa é deixar a marca que os protege do esquecimento 
e, assim, assegurar-lhes um lugar na história”.47 

A memória se nutre das relações humanas. Os 
rastros são traços dessas relações, que envolvem valores, 
sentimentos e cenários. No tempo, o ser humano deixa os 
rastros da existência humana. O cenário dessa existência 
indica os traços que devem constituir a memória. 
Destacamos a cidade como cenário, ela que foi, em alguns 
aspectos, trabalhada junto aos alunos que protagonizaram 
esta pesquisa.

A cidade é monumento e rastro, formada com 
as influências das relações humanas locais e externas, 
extremamente influenciadas pelas migrações. Podemos 
observar tempos diferentes no mesmo espaço, a partir dos 
marcos e rastros deixados, observando sua arquitetura, seus 
logradouros públicos, bairros, seus meios de transporte, 
as condições de abastecimento de gêneros e de água para 
moradores, de aparelhamento comercial e industrial, das 
condições de higiene, de salubridade e de policiamento, das 
suas procissões, suas festas religiosas e seus divertimentos 
dominantes. Dessa maneira, tais elementos parecem 
constituir um corpo vivo, carregado por uma memória viva 

47Lofego, 2002, p. 172.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. . 2° Termo A.
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nos registros de sobrevivência.48 

O cenário apresenta aspectos para se pensar as 
condições de vida e sobrevivência da sociedade humana. 
Podemos notar traços de memória, tempos diferentes no 
mesmo espaço, condições que nos levam a refletir sobre a 
contextualização histórica da cidade, tanto das lembranças 
quanto dos silêncios, para se desfazer da imagem que não 
quer ter no momento de ruptura, como da nova imagem 
que quer se ver refletida como modernidade. Esse é o 
caso da cidade de São Paulo, de local sertanista para 
burgo dos estudantes, do colégio (1554) à faculdade de 
direito (1828), momentos, rupturas do espaço social, em 
traços de Memória. Nos traços manifestados observam-se 
ritmos diferentes de tempos diferentes. A suplantação da 
experiência vivida pela expectativa da novidade, a cidade 
de São Paulo, no século XIX, era redesenhada e reescrita, o 
ritmo comercial suplantando o da fé e seus eventos. Existe 
a abertura ao novo tempo, como muitas vezes a favela é 
vista, na atualidade, como o que não podemos determinar 
no tempo presente: 

“Ao mesmo tempo que diferentes povos compartilham 
de uma experiência ao transitarem pelo mesmo espaço, 
expõem-se mais claramente as fronteiras de cada cultura 
(...) divisão entre o que existe e o que existia (...) a cidade 
é experiência, arte e representação ao mesmo tempo; a 
cidade é memória (...) a cidade que abriga o espanto e a 
admiração”.49 

Da cidade de São Paulo colonial temos pequenos 
traços, pois as moradias de pobres, de ricos e até as igrejas 
sofreram grandes transformações para abrigarem uma 
nova São Paulo, e mais do que isso para abrigarem um 
novo tempo. O objetivo era eliminar as lembranças de uma 
cidade sem moldes europeus.50 Temos traços de técnicas de 
construções de São Paulo colonial, tais como pau a pique e 
taipa de pilão, no Mosteiro da Luz, que abriga o Museu de 
Arte Sacra, na Casa da Marquesa, inclusive com traços das 

48Lofego, 2001.    >

49Ibid., p. 124.    >

50Ibid.    >
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mãos dos construtores que no barro deixaram suas marcas. 

A cidade de São Paulo, na sua memória, procurou 
apagar o que a modernidade considerava inadequada e 
deixar os elementos que confirmassem que a cidade teve 
sempre a vocação de ser o motor da nação. 

Estamos à procura de rastros na memória da 
comunidade, que são traços, frutos do acaso. O papel desta 
pesquisa é entender o ensino de história como o exame de 
rastros, isto é, sensibilizar os alunos na procura e leitura 
de rastros no cotidiano (objetos, costumes, ditos e dizeres, 
construções etc.).

Para acompanhar o cotidiano do homem comum 
é preciso ir aos traços para ir além das aparências. Em 
nossa dissertação o que se busca é perceber o cotidiano 
do estudante do curso de EJA, com quem trabalhamos, e 
perceber a intensidade da apropriação que tal população faz 
do espaço. Muitos desses alunos são moradores de favelas, 
que em certos discursos são geradas por invasões e em 
outros como ocupações, e no meu entender é uma mistura 
desses dois discursos, como o conceito de apropriação 
(Certeau) pode nos ajudar a compreensão.

A favela é parte da resistência de camadas populares 
e condição de sobrevivência em uma cidade que, na 
atualidade, busca ainda apagar sinais que não sejam de 
modernidade. Nas favelas podemos ver com clareza traços 
das influências remotas se fundindo no local, também 
formando a cidade. A questão é voltar ao passado por meio 
das questões atuais (favela: hoje e ontem) em busca de 
traços para o reconhecimento da dignidade humana.

As habitações indicam (ontem e hoje) traços de 
mudanças. Nessas mudanças da relação humana com o 
espaço forma-se certa memória. O estudante, protagonista 
do seu aprendizado, é convidado a buscar traços do seu 
dia-a-dia e a refletir sobre o que pensa desse cotidiano, 
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como Ecléa Bosi coloca, e sobre o que fica dos objetos 
biográficos e dos pontos onde a significação da vida se 
concentrou: mudança de casa ou de lugar, morte de um 
parente, formatura, casamento, empregos, festas. Esses 
eventos e outros mais vão se apegando aos materiais que 
os acompanharam, vão modelando o sentido íntimo das 
coisas que durante anos resistiram a nós com sua alteridade 
e acabaram por tomar algo do que fomos. Ao final, a 
morfologia da cidade, dos minúsculos objetos aos grandes 
bairros, foi subjetivamente diferenciada: as experiências, os 
afetos, os lugares, demarcando núcleos em torno dos quais 
vão gravitar as lembranças.

São os lugares, os eventos e as experiências que 
dão sentido à existência, em que podemos acolher o aluno 
para o desenvolvimento do ensino de história. Não somos 
totalmente dependentes nem totalmente independentes do 
espaço. São os lugares que constituímos nossa história em 
nossas experiências. Destruída a parte de um bairro onde se 
prendiam lembranças da infância do seu morador, algo de si 
morre junto com as paredes ruídas, os jardins cimentados. 
A migração faz parte da memória a ser destruída. Há de se 
ter o cuidado no ensino para trabalhar com essas questões 
magistralmente colocadas por Ecléa Bosi.

Precisamos na cidade estar abertos à memória dos 
cidadãos, que é a memória de cada rua e de cada bairro. Rua 
e bairro (e no meu ponto de vista as favelas são bairros) são 
povoados de sons e movimentos que, registrados, apontam 
o cotidiano da comunidade. Possuem uma biografia própria, 
ritmos próprios que são formados historicamente com a 
apropriação que a comunidade faz do espaço, sempre com 
influências locais e externas, como já afirmamos. 

Ecléa Bosi, em “O Tempo Vivo da Memória” 
(2002), afirma que devemos, politicamente, recuperar a 
dimensão humana do espaço, e que se o migrante chega 
à cidade com raízes partidas, ele ali reinsere muitos traços 
da cultura popular que resistem à erosão. A autora aponta 
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para o trabalho de Mello (1988), que descreve a vida num 
bairro, tendo seguido o trajeto de migração do interior de 
Minas para Carapicuíba (São Paulo), oferecendo-nos uma 
análise tão densa quanto original. Isto é, na apropriação 
que a comunidade de migrantes faz do novo espaço. Na 
sociabilidade da favela encontramos resistências ao ritmo 
frenético imposto pelo capitalismo globalizante. O tempo de 
lazer na rua e nos bares, as vivências das diversas crenças. 
Existem apropriações do ritmo frenético que convergem 
para ritmos específicos de tal comunidade. Os instantes das 
pessoas nas ruas, nos comércios estabelecidos nas favelas 
e loteamentos populares são momentos impregnados de 
vida, com esperanças e semeando projetos. É a resistência 
também da memória da comunidade, dos migrantes. A rua, 
como símbolo e suporte de sociabilidade, apresenta as 
ironias e contradições na vida da cidade moderna.

Nossa pesquisa desta dissertação encontrou, por 
exemplo, nas construções das habitações de favelas rastros 
que a comunidade deixa, além de expressões culturais e 
cotidianas.51 Procuramos sensibilizar os alunos para tais 
aspectos e discutir com eles os aspectos que a sociedade 
exclui, dado que são neles que encontramos rastros e 
culturas que fizeram diversas apropriações das dominantes. 
Decifrar rastros e recolher restos faz parte desta proposta de 
ensino de história vinculado à memória.

A ocupação urbana é farta em rastros do planejamento 
urbano, e nos leva a uma reflexão sobre a cidadania exercida 
na cidade. Pensar e buscar os rastros da combinação entre 
a casa precária autoconstruída ou autogerenciada pelos 
moradores e o loteamento popular freqüentemente irregular 
ou clandestino, conforme Grostein (1990), coloca o aluno 
do EJA a contrapor a idéia que tem de zoneamento, 
mesmo que não tenha claro esse conceito, e a concepção 
de zoneamento que a cidade apresenta. Afinal os alunos 
do EJA com que trabalhamos, de moradias populares, 
são também os construtores da cidade. Há implícito em 
suas construções e nas preocupações que apresentam nas 51Anexo “Produção fotográfica dos alunos”.    >
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redações que recolhemos, como pensam o princípio de 
cidade, as necessidades que a população tem em relação ao 
espaço que ocupa. A comunidade escolar constrói com suas 
devidas apropriações a cidade.

A rua é vista como lugar de trânsito, mas na prática é 
utilizada também como casa, via de procissão, de passeata, 
protesto ou comemoração, palco, vitrine e até como ponto 
de descanso e de encontro. As ruas das favelas próximas à 
escola onde se desenvolveu a pesquisa são todas enfeitadas 
e pintadas em momentos como Copa do Mundo e festas 
juninas. E os rastros estão nas experiências, nas ruas, sinais 
da cidade que não é única, apresentando vários tons e 
rastros de sociabilidade:

“Se esta é a rua que interessa – sem esquecer a dura 
realidade da vida cotidiana nos grandes centros urbanos, 
já apontada – então fica claro que se está falando não da 
rua em sua materialidade, mas em experiências da rua. 
Talvez se descubra, por exemplo, que para determinados 
grupos e faixas etárias e em determinados horários, o 
espaço do shopping center seja o que ofereça a experiência 
da rua; para outros, recantos do centro como galerias e 
imediações de certas lojas, constituem o local de encontro, 
troca e reconhecimento; na periferia, um salão de baile nos 
fins de semana, ou a padaria no final do dia são os pontos 
de aglutinação; às vezes, um espaço é hostil ou indiferente 
durante o dia, mas acolhedor à noite”.52 

Outros recortes temáticos evidenciam as vivências 
plurais na cidade (o referencial é a cidade de São Paulo, 
espaço ocupado pela escola onde desenvolvemos a 
pesquisa): o lazer em diversos bairros, os laços de 
solidariedade entre migrantes nordestinos, as vivências 
religiosas, as apropriações múltiplas do espaço urbano 
pelos moradores, em suas dimensões de lazer, trabalho, 
festa, crenças etc.53 

A história nos ensinos fundamental e médio trabalha 

52Magnani, http://www.n-a-u.org/ruasimboloesu
porte.html    >

53Lewgoy, 1997.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNA G.A.M., 
ALUNO G.R.M., ALUNA H.V.O., ALUNO 
J.N.G.D. e ALUNO M.F.C. . 
2° Termo A.
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com conceitos e saberes interdisciplinares, sobretudo no 
ramo das chamadas ciências humanas. Há um cruzamento 
de olhares no que se refere ao histórico, sociológico, 
antropológico, geográfico, museológico, urbanístico 
e outros, principalmente na temática explorada nesta 
pesquisa, que vincula o ensino de história e memória, o 
estudo das apropriações do espaço urbano pelos moradores 
da cidade nas festas, no lazer, no trabalho, nas crenças etc.

As sociabilidades não brotam do vazio. Surgem 
em espaços vinculados aos encontros sociais: moradia, 
lazer, crenças, trabalho, entre outros. A experiência 
de sociabilidade da rua se estabelece na memória da 
comunidade, e é dela, apresentando um recorte que também 
fazemos na vinculação do ensino de história com memória. 
O cotidiano tem algo de natural, de ritmo próprio, na vida 
da comunidade. A cidade ganha aspectos diferentes em dias 
de eleições, de jogos de futebol (finais de campeonatos ou 
jogos da seleção brasileira), de carnaval. E há dias que a 
favela se transforma, por exemplo: às sextas-feiras à noite 
a comunidade está em festa e em encontro, alongando por 
todo o fim de semana.

O trabalho proposto de ensino de história vinculado 
à memória não busca olhar a tradição pela tradição, mas 
entender as suas origens e perceber a apropriação que é feita 
em novo tempo e espaço, na e pela comunidade. Procuram-
se moradores da cidade, em um espaço e tempo, enfim em 
um contexto ( no nosso caso, é a comunidade escolar do 
EJA), para ouvir suas vozes e perceber juntos os rastros.

A memória do morador da cidade, que está na 
cidade com seu perfil, seu olhar fragmentado, pode ser 
trabalhada na e pela escola. Tais memórias são vistas como 
representações sociais (Chartier) e relatam táticas (Certeau) 
nas trocas de valores culturais, criadores de identidades. É 
um estudo que não esgota a multiplicidade de vivências 
urbanas, mas é com a perspectiva do ensino de história a 
partir das apropriações culturais que a comunidade escolar 
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faz que conseguimos os rastros das memórias por nós 
trabalhadas. É um trabalho de tentativa de ver e ouvir o 
outro.

Com a memória do morador da cidade há certa 
reconstrução da memória urbana, que é rastro da própria 
cidade, suas transformações e permanências, tendo cada 
comunidade memórias de suas  práticas sociais, que vão do 
lazer ao trabalho, sem ordem específica, e dos momentos 
de vida que os sujeitos vivenciaram no espaço da cidade. 
Sendo a comunidade a melhor guardiã de suas memórias, 
o que inclui modos de fazer e saber, seus integrantes 
solucionam seus problemas respeitando valores próprios 
e específicos, mesmo sob a ingerência da economia 
globalizada. A maneira peculiar do fazer e ser é avaliada 
segundo vasto conjunto de artefatos e gestos humanos, o 
que inclui paisagens, cidades, construções, documentos 
diversos,  música, dança e até certos tipos de relação com 
a natureza.

A exclusão gera um sentimento de desvalorização e 
de baixa da auto-estima. Pesavento propõe:

“Incluir nas páginas da história os sujeitos que não 
deixaram registros – os excluídos – e produzir um texto 
historiográfico que articula o rigor metodológico – onde 
toda informação é documentada – com uma estilística 
literária que faz com que cada parágrafo nos amarre mais 
a história que está sendo contada”.54 

Os rastros do cotidiano são os que estão em mais 
leves traços. A busca dos mesmos alavanca um processo 
de valorização e consciência das possibilidades de tal 
comunidade. Conhecer o bairro e sua comunidade é fazer 
um verdadeiro estudo do meio, importante para que o 
projeto pedagógico da escola esteja muito claro em relação 
ao educar tal comunidade. A proposta é multidisciplinar 
por natureza, necessita preparação e exige o envolvimento 
dos alunos, sendo que a solidariedade aumenta no 
desenvolvimento do estudo.

54Pacheco, http://www.anpuh.uepg.br/historia-
hoje/vol1n1/pesavento.htm    >
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9.b - UMA LEITURA DO QUE OS ALUNOS 
DESCREVEM COMO O BAIRRO, A RUA E A CASA 

Contextualizando com os alunos a questão da 
moradia na história da humanidade, abordamos alguns 
tempos e espaços, conforme a necessidade dos alunos 
de se envolverem em certas discussões,55 sempre as 
relacionando com seu cotidiano e sua moradia, em especial 
relacionado com favelas e autoconstruções (as técnicas, o 
material utilizado).56 Muitos alunos utilizaram na feitura de 
suas moradias técnicas de pau a pique ou taipa de pilão, 
comuns em construções nas regiões que eram originados 
(zona rural de Estados do Nordeste e de Minas Gerais, 
principalmente). 

Durante a abordagem da temática moradia, tivemos 
uma situação em que a escola foi informada de um toque 
de recolher ordenado por briga entre gangues. Tal questão 
motivou e gerou o desenvolvimento de debates e interesses 
por tal temática. Cabe ressaltar que sempre aparecem 
situações que a escola pode trabalhar a memória com os 
alunos, a partir de temática que surge no cotidiano escolar 
e do cotidiano da comunidade em que alunos, professores, 
funcionários e a escola estão envolvidos.

Utilizamos o Egito Antigo para pensar sobre a 
moradia e o que restou dela: a moradia dos mortos 
(pirâmides e tumbas). A mentalidade no Egito Antigo 
propiciava a valorização da vida após a morte. Lemos 
textos e discutimos a questão colocada acima e sobre os 
bairros ricos, intermediários e pobres no Egito Antigo.57

Abordando a temática de patrimônio cultural, desde o 
início do ano letivo, discutimos o que restou das moradias 
(as vilas, os arraiais, as ruas) existentes em algumas cidades 
do Brasil no século XVIII, que tiveram seus apogeus 
econômicos no período da mineração.58 A tarefa de pesquisa 
proposta era: em grupos, retratar o bairro (no mínimo cinco 
fotos), demonstrando os aspectos que as futuras gerações 

55Anexo “Anotações dos Diários de Classe”.    >

56Anexo “Produção fotográfica dos alunos”.    >

57Anexo “Texto: Mentalidade e Moradia no Egito 
Antigo”.    >

58Anexo “Textos de mineração e moradia”.    >

Redação feita pela aluna E.C.A., 21 anos
 2° Termo B.
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não terão acesso, e contar a história do bairro. Aproveitamos 
para apresentar a cidade de São Paulo e suas mudanças em 
termos de moradia. Da cidade de taipa à cidade industrial.59 
Debatemos o tema relacionando as mudanças observadas 
com a cidade atual e o bairro que os alunos habitam.

Exibições de vídeos60 de programas transmitidos 
pela TV Cultura e gravados pelo professor temperaram de 
um modo especial, e bom, a fermentação da discussão e a 
busca de rastros no cotidiano. O documentário “São Paulo: 
Memória em Pedaços” apresenta bairros tradicionais de 
São Paulo e seus moradores relatando suas memórias 
como, por exemplo, o bairro do Brás, que trata da questão 
da imigração e do recriar tradições envolvendo e se 
apropriando da cultura local. O debate gerou comparações 
entre imigração e migração, apropriações e envolvimentos 
das culturas, sempre relacionando a discussão com o 
cotidiano dos alunos e indicando o lado humano da moradia 
e dos rastros. 

O vídeo “Estrada das Lágrimas, 1.400”,61 fez direta 
referência ao cotidiano da favela de Heliópolis, o que criou 
momentos de muita emoção, pela identificação realizada 
pelos alunos e, em alguns casos, pela aproximação dos 
bairros e a identificação dos personagens. Em turma de 
semestre posterior, um aluno saiu durante a exibição. 
Perguntado o motivo, disse que recordou o próprio pai, que 
foi assassinado. O vídeo aborda questões que a discussão 
com a classe fez fermentar a temática moradia: violência, 
sofrimento, pobreza, preconceito e ignorância de quem 
considera a favela como o lado negativo da sociedade, 
trabalho, pobreza, sobrevivência, saúde, transporte, além 
de problemas com a infância e a adolescência (miséria, 
gravidez, doença etc.). 

O ponto alto do tratamento da temática memória e 
moradia foi na leitura e debate de parte da obra “O Diário de 
uma favelada: Quarto de despejo”, que descreve o cotidiano 
da favela do Canindé, bairro da cidade de São Paulo, na 

59Anexo “Texto: São Paulo: Da Vila Bandeirante à 
Cidade do Café”.    >

60São Paulo: memória em pedaços, 1997, Bexiga;    
 Barra Funda; Brás; Mooca.    >

61 TV Cultura - Fundação Padre Anchieta,
1992.    >
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década de 1950.62 Procuramos fazer uma contextualização 
do surgimento de favelas, inclusive da palavra “favela”, 
utilizando trechos de “Os Sertões”63 e uma discussão dos 
critérios do IBGE para designar a favela.64 A leitura de 
trechos do “Diário” gerou grande identificação e respeito, 
motivado pelo olhar criativo da autora. Nele a busca de 
rastros se transforma em luta por dignidade humana. Os 
alunos questionaram como eles poderiam conseguir a obra , 
por compra ou empréstimo, tal foi o entusiasmo.

As atividades de retratar o bairro dos alunos em 
redação e em fotografias ocorreram com muita naturalidade 
e riqueza durante o desenvolvimento da temática.

Apresento destaques das redações “escreva o 
cotidiano do local onde você habita: o seu bairro, a sua rua 
e a sua casa” elaboradas por 27 alunos, 17 (14 mulheres e 3 
homens) do 2º Termo A; e 10 (5 mulheres e 5 homens) do 
2º Termo B, em 5/ 6/2002.

O pedido para a redação foi feito após trabalho com 
textos e imagens de história de bairros e cidades, dado que 
o fio condutor do bimestre foi o tema moradia e, portanto, 
todas as discussões, leituras e análises estavam canalizadas 
para esse tema. Antes da proposta de redação, fizemos 
leituras de textos e de imagens, o que gerou diversos 
debates e comparações. 

 

9.b.1 - ALGUNS DESTAQUES DAS REDAÇÕES DO 
2º TA

Aluna A.A.S.: “Moro numa rua sem saída. Trabalho 
das 7 até as 17 horas. Chego de volta para casa às 18:10h. 
Vou para a escola e volto às 23:15h. Aos finais de semana 
limpo a casa e domingo vou à missa. No retorno para casa 
que vejo pessoas bêbadas e pessoas mal vestidas”.

62Jesus, 1995; veja também Anexo “Textos sobre 
cortiço e favela”.    >

63Cunha, 2002.    >

64Anexo “Textos sobre cortiço e favela”.    >
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Aluna A.B.S.J.: “Trabalho na casa da minha tia. 
Corremos o perigo de morrer pela bala perdida. Quando 
eu vim aqui eu chorava o dia inteiro. Eu moro, na verdade, 
no mutirão, mas no lado tem favela”.

Aluna A.L.A.C.: “Eu trabalho das 6:30h. às 15:30h., 
volto muito ansiosa para casa. Quando chego em casa, 
faço o jantar e logo dá a hora de vir para a escola. Eu 
gosto muito da minha rua. É tranqüila. Não sei muita coisa 
do meu bairro. Mudei para cá (há) um pouco mais de um 
ano”.

Aluna G.A.M.: “Aconteceu uma tragédia. Assassinato 
no bar. Eu fiquei triste. Moro há pouco tempo aqui”.

Aluna H.V.O.: “Morava no bairro da escola há seis 
anos. Mudei e estou feliz. O bairro da escola precisa de 
limpeza”.

Aluna J.B.L.: “As pessoas trabalham e se divertem. 
Tem mercado, escolinha. Vamos ao forró. As pessoas são 
muito boas”.

Aluna K.L.S.: “Levanto de manhã e vejo as mesmas 
coisas, as mesmas pessoas. A rua onde eu moro é pacata. 
Não acontece nada. Eu adoro saber que eu tenho minha 
família”.

Aluna M.B.A.S.: “Eu moro numa rua agitada com 
muitos bares. Tem gente legal e gente que não é legal. Eu 
gosto de ficar em casa. Não trabalho, para me dedicar aos 
filhos. É um bairro pobre sem divertimento (cinema, praça, 
Banco). A gente aprende a gostar assim mesmo”.

Aluna M.A.F.: “Eu lavo e cozinho em minha casa”.

Aluna M.S.R.: “Continuei pintando a casa. Olhei o 
movimento na rua mas não vi nenhuma novidade”.
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Aluna M.A.T.B.: “O pessoal de onde eu moro é 
animado. Enfeitam e pintam a rua para a Copa. A rua é 
tranqüila. Logo teremos nova creche”.

Aluna M.M.M.: “Minha casa tem dois cômodos. Não 
pago aluguel. Existe um bom comércio no bairro. Gente 
transitando na rua. Não tem calçada”.

Aluna S.F.O.: “Moro num lugar sossegado. Enfeitam 
a rua, dançam quadrilha na rua. Eu levo meus sobrinhos 
para brincar na rua”.

Aluna V.B.S.: “Moro em frente da escola. Não 
trabalho, o que ajuda a estudar. Meus filhos, aos finais 
de semana, jogam bola na quadra da escola e andam de 
bicicleta. Só acho chato não ter padaria”.

Aluno G.R.M.: “Eu gosto muito do meu bairro onde 
eu moro. Lá tem padaria e pessoas boas. Mas ao mesmo 
tempo eu não gosto, pois não tem Banco, Correio etc, e tem 
gente que fala dos outros”.

Aluno J.N.G.D.: “A rua onde eu moro é bonita. Estão 
pintando coisas da copa do mundo. Não tem Banco e nem 
Correio”.

Aluno S.S.S.: “Acho muito bom onde moro. Fico em 
casa só aos sábados e domingos porque nos outros dias 
eu trabalho. O silêncio da noite me preocupa. Não vou em 
bar. É melhor ficar em casa. Já presenciei várias mortes de 
rapazes”.

9.b.2 - ALGUNS DESTAQUES DAS REDAÇÕES DO 
2º TB

Aluna E.C.A.: “É um bairro bom. Tem comércio 
(padarias, farmácias, posto de saúde, açougue). Tem 
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vizinhos bons. Moro com minha família”.

Aluna E.S.: “Tenho vizinhos legais e pessoas que 
falam dos outros. Tem vários divertimentos na rua: festa 
junina, comemorações de final de ano. Tem posto de saúde, 
feira e coisas simples que devemos dar valor”.

Aluna M.P.C.: “Moro num bairro distante da escola 
que é muito bom. Sossegado, tranqüilo. Tem padaria, 
açougue, granja, mercearia, empresas, colégios. Não temos 
feira, lotéricas e nem Banco. Tenho vizinhos bons. A casa é 
de bom tamanho. Moro com a família. Faço salgados para 
festas”.

Aluna N.L.S.S.: “Moro numa rua movimentada. 
Brincam de bola. Estão enfeitando a rua para comemorar 
os jogos do Brasil na Copa 2002. As pessoas acordam cedo 
para ir ao trabalho, ir para a escola, ir para o médico, ir 
para a padaria”.

Aluna V.S.S.: “Não gosto muito do meu bairro, 
principalmente das pessoas. Só tem um supermercado. Só 
tem boteco. Não tem quitanda. Se quiser comprar fruta ou 
verdura tem que esperar dia de Sexta para ir na feira, que 
só falta nos assaltar. Minha rua só tem bobão. O raro lado 
bom do bairro é que é tão parado que não acontece nenhum 
vandalismo”.

Aluno E.N.S.: “A rua é movimentada. Vou procurar 
novo emprego. Se caso não arrumar, vou voltar para minha 
casa”.

Aluno J.R.: “Gosto muito do meu bairro porque é 
unido. Não encontrei um lar tão unido quanto a minha 
casa. No bairro tem tudo que eu preciso. Não tem Banco, 
hospital e outras coisas. Mas eu dou perdão aos políticos, 
pois eles têm várias coisas para fazer”.

Aluno L.R.A.: “Tem ruas sendo asfaltadas, praças, 
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drogados que geram violência, favela, crianças brincando 
perto do lixo”.

Aluno R.F.: “Moro na vila há 24 anos. As pessoas são 
humildes e temos muitas amizades. Somos pobres mas ricos 
em inteligência e experiência. O índice de criminalidade 
tem altos e baixos. Sou de família evangélica, o que me deu 
boa formação. Tem padaria, açougue, borracharia, auto-
elétrico, bares e supermercado. Eu sou feliz, apesar de 
ter que pagar aluguel que custa a metade do meu salário, 
pagar água e luz que é um absurdo”.

Aluno W.C.F.: “Na vila onde eu moro, apesar de não 
ter muito conhecimento, os problemas sociais são como 
os de outros bairros de São Paulo. Tenho jornada de 44 
horas/semanais. Volto do serviço, tomo banho, vou para 
a escola, retorno para casa depois das 23 horas e durmo. 
Eu aproveito só os finais de semana. Ajudo nas tarefas da 
esposa. Passeio com ela e vejo gente bebendo ou jogando 
no bar. Outros conversando sobre a Copa. Outros vendo os 
filhos brincarem. Voltamos para recomeçar a rotina”.

9.b.3 - SELEÇÃO DE RECORTES TEMÁTICOS DOS 
DESTAQUES REALIZADOS 

A casa

Na maior parte dos relatos de alunos, a casa é um 
lugar de ficar e passar: “Eu gosto de ficar em casa, fico 
em casa só aos sábados e domingos porque nos outros 
dias eu trabalho”. Poucas são as descrições que fazem das 
próprias casas: “a casa é de bom tamanho; minha casa tem 
dois cômodos, não pago aluguel”. É o lugar que no final de 
semana ocorre o trabalho (limpeza e organização). É nela 
que o desempregado arruma ou que a dona de casa exerce o 

A casa Na maior parte dos relatos de alunos, a casa é 
um lugar de ficar e passar: “Eu gosto de ficar em casa, 
fico em casa só aos sábados e domingos porque nos 
outros dias eu trabalho”. Poucas são as descrições 
que fazem das próprias casas: “a casa é de bom 
tamanho; minha casa tem dois cômodos, não pago 
aluguel”. É o lugar que no final de semana ocorre 
o trabalho (limpeza e organização). É nela que o 
desempregado arruma ou que a dona de casa exerce o 
seu poder: “Eu lavo e cozinho em minha casa”. Mas 
é o lar: “Não encontrei um lar tão unido quanto a 
minha casa”.
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A rua A rua mostra sentimento maior de 
pertencimento. A rua é o local do encontro (“Gente 
transitando na rua”; “No retorno para casa que 
vejo pessoas bêbadas e pessoas mal vestidas”), da 
diversão (“Tem vários divertimentos na rua: festa 
junina, comemorações de final de ano”), da vida 
comunitária (“Enfeitam a rua, dançam quadrilha na 
rua. Eu levo meus sobrinhos para brincar na rua”), 
do morar (“Moro numa rua movimentada”), mas é o 
local da violência (“Corremos o perigo de morrer pela 
bala perdida”). Um bom número de alunos procura 
classificar a rua como tranqüila ou movimentada: “Eu 
gosto muito da minha rua”; “É tranqüila”; “A rua é 
movimentada”.

O bar Fonte de diversão e tragédia, o bar se torna uma 
referência do cotidiano descrito: “Passeio com ela e 
vejo gente bebendo ou jogando no bar”; “Aconteceu 
uma tragédia. Assassinato no bar”; “Não vou em bar. 
É melhor ficar em casa. Já presenciei várias mortes 
de rapazes”. A impressão é de que as ruas são cheias 
de bares que determinam o ritmo social: “Não gosto 
muito do meu bairro... Só tem boteco”; “Eu moro 
numa rua muito agitada com muitos bares”.
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seu poder: “Eu lavo e cozinho em minha casa”. Mas é o lar: 
“Não encontrei um lar tão unido quanto a minha casa”.

A rua

A rua mostra sentimento maior de pertencimento. 
A rua é o local do encontro (“Gente transitando na rua”; 
“No retorno para casa que vejo pessoas bêbadas e pessoas 
mal vestidas”), da diversão (“Tem vários divertimentos 
na rua: festa junina, comemorações de final de ano”), da 
vida comunitária (“Enfeitam a rua, dançam quadrilha na 
rua. Eu levo meus sobrinhos para brincar na rua”), do 
morar (“Moro numa rua movimentada”), mas é o local 
da violência (“Corremos o perigo de morrer pela bala 
perdida”). Um bom número de alunos procura classificar 
a rua como tranqüila ou movimentada: “Eu gosto muito da 
minha rua”; “É tranqüila”; “A rua é movimentada”.

O bar

Fonte de diversão e tragédia, o bar se torna uma 
referência do cotidiano descrito: “Passeio com ela e vejo 
gente bebendo ou jogando no bar”; “Aconteceu uma 
tragédia. Assassinato no bar”; “Não vou em bar. É melhor 
ficar em casa. Já presenciei várias mortes de rapazes”. 
A impressão é de que as ruas são cheias de bares que 
determinam o ritmo social: “Não gosto muito do meu 
bairro... Só tem boteco”; “Eu moro numa rua muito agitada 
com muitos bares”.

As pessoas

Os reflexos da rotina estão nas pessoas (“Levanto 

As pessoas Os reflexos da rotina estão nas pessoas 
(“Levanto de manhã e vejo as mesmas coisas, 
as mesmas pessoas”). Nelas se concretizam os 
encontros ou desencontros, gerando as classificações 
das pessoas: “Tem gente que fala dos outros”; “Tenho 
vizinhos legais e pessoas que falam dos outros” 
; “Tem gente legal e gente que não é legal”; “As 
pessoas são muito boas”; “O pessoal, de onde eu 
moro, é muito animado”; “As pessoas são humildes 
e temos muita amizade”; “Minha rua só tem bobão”; 
“Tem drogados que geram violência”. As pessoas 
geram vida, a partir da rotina que criam: “As pessoas 
acordam cedo para ir ao trabalho, ir para a escola, 
ir para o médico, ir para a padaria”. 

Os reflexos da rotina estão nas pessoas, 
havendo encontros ou desencontros, quando elas 
são classificadas como legais ou fofoqueiras, boas, 
animadas, humildes, amigas, bobonas, drogadas e 
violentas. A partir da rotina que criam, as pessoas 
geram vida: “Acordam cedo para ir ao trabalho, ir 
para a escola, ir para o médico, ir para a padaria”. 

A família Chama atenção o tema família apontado por 
alguns alunos. Citações diretas demonstraram que o 
morar com a família produz satisfação: “Eu adoro 
saber que eu tenho minha família”; “Moro com 
minha família”; “Moro com a família”. A família é 
apontada como base na formação pessoal: “Sou de 
família evangélica, o que me deu boa formação”. 
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de manhã e vejo as mesmas coisas, as mesmas pessoas”). 
Nelas se concretizam os encontros ou desencontros, 
gerando as classificações das pessoas: “Tem gente que fala 
dos outros”; “Tenho vizinhos legais e pessoas que falam 
dos outros” ; “Tem gente legal e gente que não é legal”; 
“As pessoas são muito boas”; “O pessoal, de onde eu moro, 
é muito animado”; “As pessoas são humildes e temos muita 
amizade”; “Minha rua só tem bobão”; “Tem drogados que 
geram violência”. As pessoas geram vida, a partir da rotina 
que criam: “As pessoas acordam cedo para ir ao trabalho, 
ir para a escola, ir para o médico, ir para a padaria”. 

Os reflexos da rotina estão nas pessoas, havendo 
encontros ou desencontros, quando elas são classificadas 
como legais ou fofoqueiras, boas, animadas, humildes, 
amigas, bobonas, drogadas e violentas. A partir da rotina 
que criam, as pessoas geram vida: “Acordam cedo para ir 
ao trabalho, ir para a escola, ir para o médico, ir para a 
padaria”. 

A família

Chama atenção o tema família apontado por alguns 
alunos. Citações diretas demonstraram que o morar com a 
família produz satisfação: “Eu adoro saber que eu tenho 
minha família”; “Moro com minha família”; “Moro com 
a família”. A família é apontada como base na formação 
pessoal: “Sou de família evangélica, o que me deu boa 
formação”. 

As carências

Bancos, padarias, correios, limpeza, cinemas, praças 
e creches são as carências do bairro apontadas pelos alunos. 
Tais carências geram insatisfações: “Eu gosto muito do 
meu bairro, mas ao mesmo tempo eu não gosto, pois não 
tem Banco, Correio etc.”. Os preços da alimentação e do 
aluguel são mencionados ampliando a insatisfação: “Eu sou 
feliz, apesar de ter que pagar aluguel que custa a metade 
do meu salário, pagar água e luz, que é um absurdo”; “Na 
feira, só nos falta assaltar”. As carências são traduzidas na 
desvalorização do local de moradia: “Quando eu vim aqui, 
eu chorava o dia inteiro. Eu moro, na verdade, no mutirão, 
mas, no lado tem favela”.

O bairro

Os alunos apresentam o bairro com designação 
genérica. Ele contém os outros itens abordados. Para alguns 
ele é bom: “Eu gosto muito do meu bairro onde eu moro” 
(lá tem comércio); “É um bairro bom (tem comércios e 
vizinhos bons); “Gosto muito do meu bairro porque é unido, 
tem tudo que eu preciso”. Para outros alunos o bairro não 
é bom: “É um bairro pobre, sem divertimento; Não gosto 
muito do meu bairro, principalmente das pessoas”. Alguns 
alunos não residem no bairro da escola e se sentem bem: 
“Morava no bairro da escola há seis anos. Mudei e estou 
feliz”; “Moro num bairro distante da escola que é muito 
bom”. E têm aqueles que acabaram de chegar e outros que 
fazem observações sociais igualando com outros bairros: 
“Não sei muita coisa do meu bairro. Mudei para cá um 
pouco mais de um ano”; “Na vila onde eu moro, apesar de 
não ter muito conhecimento (o aluno volta para casa só para 
dormir, o restante é trabalho e escola), os problemas sociais 
são como os outros bairros de São Paulo”.

9.b.4 – O CONJUNTO 

O pedido para a realização da redação foi aberto, isto é, 
deu-se o tema e a liberdade para desenvolvê-lo. Entretanto, 

As carências Bancos, padarias, correios, limpeza, cinemas, 
praças e creches são as carências do bairro apontadas 
pelos alunos. Tais carências geram insatisfações: “Eu 
gosto muito do meu bairro, mas ao mesmo tempo eu 
não gosto, pois não tem Banco, Correio etc.”. Os 
preços da alimentação e do aluguel são mencionados 
ampliando a insatisfação: “Eu sou feliz, apesar de ter 
que pagar aluguel que custa a metade do meu salário, 
pagar água e luz, que é um absurdo”; “Na feira, só 
nos falta assaltar”. As carências são traduzidas na 
desvalorização do local de moradia: “Quando eu vim 
aqui, eu chorava o dia inteiro. Eu moro, na verdade, 
no mutirão, mas, no lado tem favela”.

O bairro Os alunos apresentam o bairro com designação 
genérica. Ele contém os outros itens abordados. Para 
alguns ele é bom: “Eu gosto muito do meu bairro onde 
eu moro” (lá tem comércio); “É um bairro bom (tem 
comércios e vizinhos bons); “Gosto muito do meu 
bairro porque é unido, tem tudo que eu preciso”. 
Para outros alunos o bairro não é bom: “É um bairro 
pobre, sem divertimento; Não gosto muito do meu 
bairro, principalmente das pessoas”. Alguns alunos 
não residem no bairro da escola e se sentem bem: 
“Morava no bairro da escola há seis anos. Mudei e 
estou feliz”; “Moro num bairro distante da escola que 
é muito bom”. E têm aqueles que acabaram de chegar 
e outros que fazem observações sociais igualando com 
outros bairros: “Não sei muita coisa do meu bairro. 
Mudei para cá um pouco mais de um ano”; “Na vila 
onde eu moro, apesar de não ter muito conhecimento 
(o aluno volta para casa só para dormir, o restante é 
trabalho e escola), os problemas sociais são como os 
outros bairros de São Paulo”.
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ficou a impressão de que os alunos não estabeleceram 
nenhuma relação com o passado. São indicadas as situações 
do presente, como depoimentos, mas não estabelecem 
buscas de origens e, também não apresentam relatos de 
memória. A sensação que se tem é que para eles todos estão 
em lugar de passagem, isto é, estão sem raízes. “A rua é 
movimentada. Vou procurar novo emprego. Se caso não 
arrumar, vou voltar para minha casa”. A casa apontada 
por esse aluno é a sua origem de nascimento, cidade em que 
nasceu. Estão em busca de rastros, senão conscientemente. 

Aqui, sendo a maioria migrante ou filho de migrante, 
o maior pertencimento é com a rua. Ela é o lugar de 
memória (Nora, 1993) onde ocorrem os encontros, as 
comemorações, as produções (pintá-la por causa da Copa 
do Mundo de futebol). O bairro condensa os demais itens. 

Podemos perceber a narração e a experiência como 
indicações para o desenvolvimento do ensino de história. 
É uma escrita da vivência cotidiana. A proposta de ensino 
de história que estamos apresentando aponta para o aluno: 
“você também pode produzir conhecimento histórico”. Dito 
de outra forma, “a sua história é importante; portanto, vamos 
recuperar os rastros e pensar sobre eles e sua história”. É 
um desafio relacionar a história proposta no ensino escolar 
com a história a partir das memórias da comunidade, mas o 
cotidiano descrito possibilita muitas incursões em temas de 
história e memória. 

O que dizemos aqui vale também para o pensamento 
sobre história para o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 
Os alunos “produzem” e podem “escrever” sua história, 
embora considerem que o que deve ser estudado em história 
na escola é aquilo socialmente reconhecido e valorizado, 
que outros valorizam. Contudo, podemos pensar outro 
tipo de olhar para o ensino de história sem descuidar o 
desenvolvimento de habilidades por parte dos alunos, 
inclusive de habilidades específicas (escrita de sínteses e 
argumentos, leitura e compreensão de diferentes gêneros de 
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texto etc.).

Em muitos casos, o ensino de história torna-se uma 
reprodução do que a academia pesquisa e divulga. A questão 
não é combater tal fato. Inclusive devemos tomar como 
base o conhecimento acadêmico. Boa parte dos professores 
(em tese todos são habilitados em nível superior) aprendeu 
a circular com desenvoltura nas escolhas de fontes e 
metodologias de ensino, com utilização de outras fontes 
que partem da vivência e experiência prática do ensino, do 
que se consegue perceber por parte dos alunos.65 

A nossa proposta de ensino de história é de decifrar 
rastros, recolhendo restos do que é jogado fora, rejeitado, 
esquecido, em uma civilização do desperdício e que não 
aceita diferentes memórias. Propomos utilizar o cotidiano e 
as memórias dos alunos na procura de rastros involuntários 
que a comunidade deixa nas construções, habitações 
e nas expressões culturais cotidianas, com o objetivo 
de sensibilizar os alunos para a sua história (pessoal e 
comunitária).66 É perceber nesses rastros o perigo do 
esquecimento e a constituição de referenciais sociais. O 
objetivo é partir do excluído e com o excluído.

65Jenkins, 2001.    >
66Gagnebin, 2002.    >
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10 − CONVIVENDO   
COM   ENTUSIASMO

Conviver: 1. Viver 
em comum com outrem em 
intimidade, em familiaridade.68

Convivência: 1. Ato ou 
efeito de conviver; relações 
íntimas; familiaridade, convívio. 
2. Trato diário.69

Entusiasmo: 2. Veemência, 
vigor, no falar ou no escrever; 
flama. 3. Exaltação criadora; 
inspiração, estro. 4. Admiração, 
arrebatamento.70 

CONVIVENDO COM ENTUSIASMO67: 
COMPARANDO AS PERCEPÇÕES QUE OS 
ALUNOS TINHAM DO ENSINO DE HISTÓRIA NO 
INÍCIO E NO FINAL DO SEMESTRE

 10.a - REFLEXÕES

O ensino de história convive com diferentes formas de 
ensinar. Não há “o ensino de história”, mas diversos ensinos 
de história. Neles precisamos de convívio com entusiasmo, 
com vigor, admiração e, sobretudo, com exaltação criadora. 
Com os alunos e nos alunos, principalmente os de EJA,  
podemos fazer com que as diversas formas de ensinar 
tenham sentido para eles. Tais alunos se assustam com 
novas propostas de ensino de história, diferentes das que 
eles tiveram em experiências anteriores. Como o aluno 
do EJA passou há bom tempo pelos bancos escolares, é 
possível detectar as diferenças entre o ensino de história de 
ontem e de hoje (a famosa pergunta do descobrimento do 
Brasil ou outras nestas relações). Será? Mas no presente há 
diferentes formas de ensinar história. O ensino de história 
é dinâmico, transmite valores, dependendo da abordagem. 
É preciso que os alunos façam análise crítica do ensino de 
história que estão recebendo.

A pretensão neste trabalho não é de formar o 
“pequeno historiador”, e sim perceber a potencialidade 
dos alunos em construírem o conhecimento histórico por 
meio das próprias fontes (memórias na história local e no 
estudo do meio). Destacamos que o olhar do aluno (olhar 
histórico ou olhar na história), não de forma determinista, 
é influenciado pelas aulas de história. Portanto, podemos 
refletir sobre o olhar que o aluno tinha antes, durante e 
depois de um processo de aulas.

Como já foi destacado, o trabalho com memória 

67Agradeço pelo curso de entusiasmo que é a 
vida da I. M. Dioneia Lawand, atual diretora do  
Colégio e Instituto de Ensino Mãe de Deus  em 

Londrina.    >
 

68Ferreira, 1995, p. 177.     >

69Idid.    >

70Ibid, p. 254.    >

Exercício respondido pelo aluno J.L.S., 24 anos 
2° Termo B.

Exercício respondido pela aluna A.L.A.C., 
45 anos - 2° Termo A.
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indica certos tipos de fontes, mas tende para certas 
metodologias de trabalho e significados no processo 
ensino-aprendizagem. Para significar algo para os alunos, 
a relação do ensino de história com o cotidiano, com a 
proximidade do aluno, ganha destaque especial. Ora, isso 
não significa que conteúdos com temas clássicos (Grécia 
Antiga, Feudalismo, Reformas Religiosas, Revolução 
Francesa etc.) não possam ganhar significados no cotidiano 
dos alunos, a depender da forma com que tais temas são 
relacionados com o cotidiano dos mesmos. Simone Weil 
reconta Antígone para as operárias e encontra mais relações 
do que com a literatura francesa: as operárias se emocionam 
com a relação de Antígone com o seu cotidiano.71 

O ensino de história faz a leitura do mundo, da 
relação do passado com o presente, e a elaboração de um 
discurso sobre essa leitura realizada. No meu entender, 
o ensino de história pode trabalhar na preparação desse 
olhar, olhando e deixando-se olhar, olhar outros pontos e 
pensar sobre o olhar e sobre os diferentes modos de olhar. A 
nossa proposta é olhar e ler a memória e os suportes dessas 
memórias colocadas no cotidiano da comunidade em que 
a escola e os alunos estão envolvidos, desde a leitura do 
outdoor, das construções, das falas e saberes populares até 
da experiência vivida nas ruas etc.

No início de cada semestre realizo uma dinâmica 
com os alunos, para apresentar a idéia de que no ensino de 
história trabalhamos com diversas interpretações: peço para 
três ou quatro alunos saírem da sala, chamo um por um para 
voltarem e, em cada momento do retorno de um aluno, este 
é solicitado que relate para a classe como foi a história da 
própria classe nos primeiros dias de aula. Os alunos que 
saíram não ouvem os relatos dos anteriores e nem sabem 
o que será pedido a eles. Ao final abro um debate com a 
classe sobre o que foi proposto e o que cada aluno, que 
retornou para a classe, relatou. Assim se percebe que cada 
um abordou de forma diferente a história dos primeiros dias 
de aula da classe. Cada qual tem um olhar, tem um ponto de 71Bosi, 2003, p. 189.    >

“Largo do Ouvidor em 1858” – Henrique 
Manzo (1896 – 1982)
Óleo sobre tela / a.c.i.d. H. Manzo / São Paulo 
sem data / 35,6 X 45,5 cm
Foto de Wanderlei Celestrino / Lab. Fot. Museu 
Paulista. Carvalho e Lima, 1993, p.172.

Reprodução de “Ladeira do Meio (do 
Ouvidor)” – Militão Augusto de Azevedo 
(autoria atribuída) 1860 / 14,0 X 20,8 cm / São 
Paulo Antigo. 1860 / Museu Paulista
Foto de Wanderlei Celestrino / Lab. Fot. Museu 
Paulista. Carvalho e Lima, 1993, p.172.
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vista sobre a história da classe. Peço para os alunos olharem 
para trás, viram-se 180 graus. Posteriormente discutimos 
que quando se muda a perspectiva, muda-se o olhar, muda-
se a leitura e, desta forma, muda-se o discurso. O aluno da 
frente não enxergava os colegas. Fazendo a volta de 180 
graus, passou a vê-los como também a ver a parede de trás, 
desenhos expostos, pintura, sujeiras etc. Em outra aula 
trabalhamos com a pergunta “Quem descobriu o Brasil?”. 
Há um imenso debate, que é conduzido para a questão de 
diferentes perspectivas e como certa perspectiva dominante 
fica, na racionalidade moderna, aparecendo como a história 
verdadeira. Pede-se ainda para um familiar mais antigo 
contar sobre uma etapa da vida do aluno e comparar com a 
abordagem que o aluno faz dessa mesma etapa. 

Tal proposta de ensino de história pretende atingir o 
ser humano de hoje, envolvido em um mundo consumista 
em que o velho e a experiência são descartados, em que a 
memória, se não é transformada em material de consumo, 
é também descartada. Busca-se na proposta as identidades, 
o reconhecimento, a preservação do patrimônio histórico-
cultural, o aumento da auto-estima. É uma proposta que 
questiona o atual estado do ensino de história. 

Obviamente eu tenho formação com diversas 
influências teóricas e, durante o exercício do magistério, faço 
escolhas. O professor não é neutro ou livre de influências, 
não é “o todo poderoso”. No meu caso, possuo formação 
familiar de imigrantes sírios e gregos, que valorizam a 
memória como sobrevivência. Do lado grego, o narrar é 
algo natural. Mesmo vivendo a pobreza, o pão ganhava 
recheios formidáveis do ritmo da memória vivida. Do lado 
sírio, é a memória da dor e do esquecimento. Era constante 
a dor e para isso o silêncio era a solução. Estava envolvido 
na memória vivida dos gregos e do silêncio envolvendo as 
tradições dos sírios. Na formação do ensino fundamental 
e médio, sou influenciado por leituras positivistas e por 
categorias marxistas: lutas de classe, dominados versus 
dominantes, modos de produção. Na universidade é o 
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momento da chegada mais forte da nova história no Brasil: 
mentalidades, o cotidiano etc. Fico seduzido pela nova 
história. Na prática do magistério percebo que em trabalhos 
com memórias, em que os alunos se integram com as 
minhas propostas, eu consigo me identificar enquanto 
professor. Participo de vários projetos e cursos que 
envolvem a temática memória, ensino e história. Entro no 
mestrado e sou apresentado à história cultural (de Chartier e 
de Certeau) e fico espantado pela minha prática, utilizando 
um grande número de conceitos marxistas, e admirado 
com os novos conceitos sendo por mim estudados. Foi um 
tempo de repensar a minha prática. Como é importante o 
professor ter tempo para repensar a prática! 

A leitura que fazemos do passado relacionado com 
o presente e o olhar com que verificamos o patrimônio 
histórico-cultural são influenciados pelo contexto cultural 
em que estamos inseridos. Os alunos esperam das aulas 
verdades às quais eles têm que se moldar, ou pelo menos 
reproduzir nas avaliações. Contudo, o ensino de história 
pode muito bem trabalhar com diversas leituras da 
história, sobretudo a partir da memória de comunidades. 
É o imediato que para muitos tem valor. Os alunos não 
esperam isso, querem da escola a história “verdadeira”. 
Mas a proposta de ensino de história que é por nós colocada 
discute a possibilidade de conviver com entusiasmo com 
as diferenças. Os alunos têm dificuldade de perceber a 
história não ser um fato único e objetivo, talvez por sua 
própria formação anterior (trabalhamos com alunos do 
EJA). Não aceitam, muitas vezes, a relação entre várias 
interpretações, querem o empirismo. Um aluno insatisfeito 
com o conceito bimestral que lhe foi atribuído em história 
comentou que, assistindo a um programa de canal de TV 
a cabo, não acertou nenhuma das questões de história que 
foram colocadas para responder no intervalo, portanto 
as nossas aulas de história não eram boas. Aqui está a 
concepção do “Show do Milhão”. No início das aulas são 
apresentadas questões que remetem a diversos sentidos 
como, por exemplo: “em Portugal tem sete de setembro?”72. 

72 Anexo “Questionário: o entendimento da 
pergunta que gera a resposta”.    >
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O objetivo é que eles percebam a questão das diversas 
interpretações. Acrescento também que, de certa forma, na 
proposta é cobrada uma postura de pesquisa e não apenas 
receber o pacote pronto para depois de digerir se informar. 
Em um mundo com internet é preciso, mais do que nunca, 
educar para a autonomia consciente.

O que propomos é a metodologia de ensino de história 
que valorize a memória da comunidade, intercruzando 
com outras memórias apresentadas na sociedade, daí a 
importância da educação patrimonial.

O ensino de história é interpretação. Podemos 
relativizar a verdade buscando a verdade da experiência dos 
alunos e no que eles acreditam ser o ensino de história, a 
verdade que é ligada à memória da comunidade, mesmo que 
esta não valorize  sua memória. Entre os diversos aspectos 
da verdade, o ensino de história pode trabalhar as questões 
de permanências e mudanças, como o que foi trabalhado, 
apresentando duas notícias em tempos diferentes.73 

O professor, na minha prática, é um pesquisador; 
no caso, um historiador, que utiliza as aulas (preparação 
elaboração, aplicação, avaliação) para elaborar pesquisas 
a partir de certas concepções de história e formas de 
interpretações. As aulas acabam tendo um eixo de teoria 
de história. Como professor, procuro referências teóricas 
que me sustentem na prática. Assim existe o perigo de 
exigir reprodução do que aprendo ou do que incorporo. 
O ensino de história vinculado à memória pressupõe 
vários modos. Distancia-se do empirismo e aceita diversas 
leituras. Analisando criticamente, fazemos leituras sobre a 
comunidade e a sua memória nos rastros. 

Não é o caso de afirmar que o passado era melhor, 
ou que o presente é melhor, interessa-nos perceber 
permanências e mudanças, como já foi afirmado, e 
contextualizar nosso tempo.

73Anexo “Textos notícias em tempos 
diferentes”.    >
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A proposta se vincula ao cotidiano e ao cultural, mas 
pretende desenvolver nos alunos habilidades objetivas 
(leituras, escritas, expressões plásticas) para o exercício de 
percepção dos discursos envolvidos em diversos meios de 
comunicação e expressão social: desde uma conversa em 
um bar, passando por outdoor, TV, cinema e até internet. 

Acredito que a história e o ensino de história estão 
relacionados com a história vivida. Vinculada à própria vida, 
ela é arte (criação, instinto) e ciência (rigor). Ela é narrada 
por meio do que a vida impõe, da exigência colocada à 
comunidade e de questões atuais. Não é a contabilidade que 
importa nesta proposta de ensino de história. O principal é 
o exercício de leitura dos rastros cotidianos, relacionando 
passado e presente. O ensino de história é feito de limites 
e possibilidades. É um conhecimento inacabado e em 
constante refazer, repensar, sendo que é pelas preocupações 
do presente que procuramos rastros do passado.

O ensino de história é realizado por opções 
metodológicas escolhidas pelo professor ou por outros. E 
é nele que se desenvolve com diversas apropriações. Mas 
é possível tentar clarificar tais opções e a possibilidade de 
apropriações, pensando na relação ensino-aprendizagem. 
Precisamos em nossas classes apresentar com clareza as 
opções metodológicas e de conteúdos, assim facilitando a 
compreensão e o debate com os alunos.74 

A percepção contemporânea pode ser colocada sob 
diversos estímulos. Daí a importância da educação para 
o sensível e para a percepção – atenção para observar e 
escutar (nas análises de textos, imagens e discursos orais). 
Essa é a riqueza de perceber que os alunos manifestaram, 
nas respostas dadas ao segundo questionário, sensibilização 
para perceber o estudo de história aberto a diversas 
perspectivas, notando a possibilidade de estudar o tema 
favela. Um contraponto à afirmação anterior é que um aluno, 
no semestre seguinte ao trabalho realizado, procurou-me e 
afirmou que prefere conviver com edifícios inteligentes 

74Anexo “Textos de mineração e moradia”.    >
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ao invés de prédios velhos. Portanto, não vê sentido na 
preservação de patrimônios históricos construídos, pois 
estes não dão empregos. Tivemos um longo debate, mas 
confesso que se chega ao limite de tentar impor a idéia de 
que esta sociedade consumista gera falta de condições para 
os seres humanos sobreviverem. 

A proposta que coloco sobre o ensino de história 
não é guiada pela condição de ela não ter conflito com 
os alunos, tanto disciplinares quanto de visões de mundo, 
mas é uma proposta aberta a diversas apropriações sobre o 
ensino e o estudo de história, possibilitando diálogos com o 
cotidiano dos alunos e suas próprias vidas. Vejo uma aluna 
do 4° Termo, neste mesmo período que trabalhamos para 
a pesquisa no 2° Termo, ao final da aula lendo uma revista 
que estava no armário da classe. Quando me aproximo, ela 
afirma: “Professor, é isso que deveríamos estudar!”. Era 
uma reportagem sobre a violência em órgãos sexuais das 
mulheres em certas comunidades africanas. Iniciamos uma 
longa conversa, tendo eu o intuito de perceber as lacunas no 
ensino de história que a aluna apontava. Acredito ser essa 
uma das metas da nossa proposta do ensino de história. O 
professor precisa ser o primeiro a admirar, a harmonizar seu 
ritmo com o ritmo frenético da sociedade, a buscar rastros e 
a conviver com entusiasmo com os diferentes sujeitos.

Abaixo é apresentado os dados do primeiro e do 
último questionário, e a análise de como foi modificada 
certa percepção dos alunos com a convivência com a 
proposta de ensino de história desenvolvida. 

10. b - RECORTES NO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 
– FEVEREIRO DE 2002 Na questão: Qual o sentido 
da Escola?

Catorze alunos disseram: “melhorar de vida”; “ter 
um bom futuro”; “ser alguém na vida”; “ter emprego”.

Treze alunos: “ter educação, ler e escrever”.
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Onze alunos: “ter sabedoria e conhecimento”.

O que estudamos em história? 

Dezenove alunos disseram: “o passado”.

Sete alunos: “o passado, o presente e acontecimentos 
diários”.

Sete alunos: “o Brasil e o descobrimento”.

Cinco alunos: “a realidade em nossas vidas”.

Qual a importância do estudo de história?

Quinze alunos disseram: “saber sobre o passado, 
sobre nossos ancestrais, sobre os índios, relembrar nossas 
raízes”.

Sete alunos: “saber mais sobre acontecimentos, 
atualizar-se”.

Sete alunos: “entender o passado e o futuro”.

Sete alunos: “contar as histórias para os nossos 
filhos”.

Dois alunos deixaram em branco. 

Quais os seus interesses no estudo de história?

Dezessete alunos disseram:” ficar mais inteligente, 
aprender coisas que não sei”.

Dez alunos: “descobrir minhas origens e ter 
conhecimento do passado”.

Dez alunos: “sobre o Brasil”.
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Um aluno deixou em branco a questão.

Qual a importância da história em sua vida?

Treze alunos disseram: “entender o que significa 
história e aprender”.

Dez alunos: “conhecer o passado”.

Dez alunos: “saber sobre o desenvolvimento do 
mundo e do Brasil”.

Três alunos: “descobrir minhas origens”.

Dois alunos: “minha vida tem uma história que é 
diferente do Brasil”.

O que você espera da matéria de história?

Dezesseis alunos disseram: “descobrir coisas 
novas”.

Quatorze alunos: “aprender a história do Brasil”.

Oito alunos: “história do passado”.

10. b.1 - PENSANDO OS RECORTES DO PRIMEIRO 
QUESTIONÁRIO 

O primeiro questionário foi elaborado e aplicado no 
2º Termo (6ª série) para diagnosticar a situação dos alunos, 
especialmente em relação ao ensino de história e o vínculo 
deste com o ensino escolar. As respostas referentes ao 
sentido da escola formam um núcleo com três categorias, 
havendo um número aproximado de respostas de alunos 
para cada uma delas. A esperança dos alunos é que a escola 
forneça elementos para se colocar na sociedade (vida) com 
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maior aceitação, mas em condições concretas: “ser alguém 
na vida”; “ter emprego”. Condições concretas também são 
apresentadas quando apontam educação e conhecimentos 
nas respostas: “ler e escrever”. O fascínio dos alunos é que 
a escola lhes apresente condições práticas para conseguirem 
“melhorar de vida”. 

Nas cinco questões seguintes, a relação do estudo de 
história com o tempo é constante, sobretudo fazendo ligação 
com o passado. A maioria dos alunos demonstra valor no 
estudo de história indicando o aprendizado, o entendimento 
e o conhecimento “sobre os índios”, “relembrar nossas 
raízes”, “coisas que não sei”, “descobrir coisas novas”, 
“sobre o Brasil”. O presente, a “realidade em nossas 
vidas” e “atualizar-se”, é pouco colocado nas respostas. 

Em relação direta ao tema memória, na questão “Qual 
a importância do estudo de história?”, foi indicado maior 
número de referências: aprender “sobre nossos ancestrais”, 
“relembrar nossas raízes” e “contar as histórias para os 
nossos filhos”; na questão “Quais os seus interesses no 
estudo de história?”, podemos notar alguma referência 
ao tema: “descobrir minhas origens”; e na questão “Qual 
a importância da história na sua vida?”, com menor 
freqüência foram indicadas as seguintes referências: 
“descobrir minhas origens”, “minha vida tem uma história 
diferente do Brasil”.

As respostas indicam também a freqüente 
representação social da escola e do ensino de história.

Os alunos trouxeram referências sobre o estudo de 
história, mesmo que não apenas do ensino formal, talvez 
também do senso comum. Para eles o passado é apresentado 
como fundamento do ensino de história. 

Os alunos querem que o estudo de história seja 
colocado de uma forma absoluta: o que eles vão aprender 
é a mesma coisa, independentemente da escola que 
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freqüentam. Essa mesma concepção parece fundamentar 
representações em várias culturas escolares. É como se o 
conteúdo de história fosse: 

“Algo que já está lá de alguma maneira natural ou 
óbvia e à qual reagimos de modos inocentes, objetivos e 
desapaixonadamente”.75 

Um outro fator que os alunos trazem é em relação 
aos conceitos marxistas, a luta de classes e a questão de 
dominados e dominantes. Não que eles tenham ou não 
tenham claro os conceitos marxistas. Socialmente em 
diversos meios, de comunicação, associações populares, 
igrejas, sindicatos etc., os conceitos marxistas apropriados 
regem maneiras de se lutar para melhores condições de 
vida. As idéias são apropriadas e conduzidas pela vida: 
na conversa no trabalho, com amigos, no bar, nas próprias 
associações. O maniqueísmo é muito apresentado quando 
os alunos são questionados sobre o sentido do estudo de 
história.

Portanto podemos perceber que trazem uma esperança 
que eles mesmos não acreditam, de que é preciso estudar 
conteúdos sobre o passado, e criam hipóteses de que tal 
ensino vai lhes ser útil para adquirir conhecimentos, narrar 
a outros tal aprendizado e reconhecer suas origens.

A lembrança pode se tornar um sonho se não tiver 
confirmação. O discurso coletivo oferece aceitação das 
lembranças de cada um. Valorizar ou não certos conteúdos 
é também estar inserido dentro de um discurso de aceitação 
social. No exemplo dado mais acima, do aluno que não 
acertou nada no teste do programa de TV, a plausibilidade 
é dada pela TV. Em outras palavras, a memória individual 
é mediada pelo contexto social. Há um aspecto social da 
lembrança e do esquecimento, e aí que podemos inserir o 
trabalho de vinculação entre ensino de história e memória. 
O pensar historicamente, ou o pensar a história, tem relação 
direta com o pertencimento social. Desta forma, o ensino 75Jenkins, 2001, p. 109.    >
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de história deve dar praticidade ao aluno, segundo as 
exigências verificáveis também nas respostas do primeiro 
questionário, que na contemporaneidade é considerada pela 
memorização.76

  

10.c - RECORTES NO SEGUNDO QUESTIONÁRIO 
– JUNHO de 2002

Segundo o que estudamos, o que é estudar 
história? Justifique.

Treze alunos disseram: “entender/rever/relembrar 
o passado; “relatos dos mais velhos e experiências de 
vidas”; “passado da humanidade e dos antepassados”.

Dez alunos: “história dos índios, dos escravos, das 
favelas, de uma região, do nosso país”.

Nove alunos: “entender o presente conhecendo o 
passado para viver melhor o futuro”; “para atualizar-se”.

Dois alunos: “existem vários aspectos da história, 
várias interpretações”.

Segundo a sua opinião, como deve ser uma aula de 
história? 

Doze alunos disseram: “que os alunos entendam o 
passado, sua importância para o presente”.

Dez alunos: “falar sobre a humanidade brasileira, 
conhecer mais o Brasil”.

Oito alunos: “continuar com debates, com filmes”; 
“trazer objetos e imagens”; “fazer mais visitas em 
museus”.

76Jedlowski, 2003.    >
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Quatro alunos: “estudar a história de vida de cada 
um”.

O que deveria ter em história que não teve?

Dezessete alunos disseram: “não faltou nada”.

Dez alunos: “falar mais do nosso país e dos nossos 
governantes”.

Sete alunos: “ir mais em museus; mais aulas com 
vídeos e objetos de história”.

O que foi melhor no estudo de história?

Dez alunos disseram: “discutir sobre favelas”; 
“estudar sobre moradia”; “a leitura do Diário de uma 
Favelada”; “assistir o vídeo sobre Heliópolis”.

Dez alunos: “aprender coisas novas, aprender 
sobre o passado, aprender a ter mais criatividade e mais 
cultura”; “querer ler mais”; “disposição do professor 
para nos ensinar”.

Oito alunos: “sobre a Independência, sobre o Museu 
Paulista, sobre D. Pedro I”; “sobre os índios”; “filme “Em 
algum lugar do passado”.

Seis alunos: “o Brasil e a humanidade e visitar 
exposições”.

O que foi pior no estudo de história?

Vinte e dois alunos disseram: “necessidade de faltar 
nas aulas devido ao trabalho (emprego)”; “não ter ido ao 
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Museu Paulista”; “dividir a sala com alunos terríveis”.

Nove alunos: “a situação das favelas e que ninguém 
faz nada por elas, dá uma tristeza”.

Três alunos: “falar da política de nosso país”; “não 
conseguir decorar”.

Os seus interesses e as suas esperanças foram 
atingidos, em relação às aulas de história? 

Vinte e oito alunos disseram: “sim, aumentou a 
vontade de aprender mais e de estudar mais”; “nunca 
imaginei que um dia fosse falar da periferia, favela”; 
“saber mais sobre as histórias das favelas, das coisas boas 
e tristes”; “os debates ajudaram muito”; “aprender sobre 
o passado”.

Seis alunos: “não, faltei muito”; “preciso entender 
mais história”; “preciso aprender mais”. Respostas em 
branco.

10.c.1 - PENSANDO OS RECORTES DO SEGUNDO 
QUESTIONÁRIO

O segundo questionário é o fechamento da coleta 
de dados em relação ao material produzido pelos alunos. 
A partir de sua análise podemos pensar a dimensão 
que as aulas de história tiveram para eles, sobretudo se 
compararmos com as demais produções dos alunos, em 
especial o primeiro questionário.

Nas respostas a ele existe a preocupação em relacionar 
o passado com o presente: “experiências de vida”, “sua 
importância para o presente”, “faltou falar mais de nosso 
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país”, “discutir sobre favelas” e que “ninguém faz nada 
por elas”, “nunca imaginei que um dia fosse falar da 
periferia”. O destaque feito por muitos alunos é do estudo 
feito na sala de aula, da visita ao Museu Paulista e, também, 
sobre as favelas. Destacam ainda a utilização de vídeos para 
o estudo e pedem uma freqüência maior desse recurso nas 
aulas, como também maior número de visitas a instituições 
culturais, como os museus.

As respostas, de uma maneira geral, não foram 
genéricas. É possível considerar que a temática trabalhada 
encontrou ressonância nos alunos. Foram apresentadas 
lacunas que podem ser interpretadas como fruto dos 
estímulos das aulas. Na questão “O que deveria ter em 
história que não teve?”, tivemos as seguintes indicações: 
“não faltou nada”, “falar mais do nosso país e dos nossos 
governantes”, “ir mais em museus e mais aulas com vídeos 
e objetos de história”. Encontramos na questão “O que 
foi pior no estudo de história?” as seguintes lacunas: 
“necessidade de faltar devido ao trabalho (emprego)”, 
“não ter ido ao Museu Paulista”, “dividir a sala com 
alunos terríveis”, “ver a situação das favelas e que 
ninguém faz nada por elas”, “falar da política de nosso 
país” e “não conseguir decorar”. As respostas têm em 
comum as necessidades de haver maior oportunidade para 
visitar museus e do tema “política” ser mais abordado.

Curiosa, por ser abordada no final do curso, é a 
citação “não conseguir decorar muito”, que nos parece 
ser a relação com formas e exigências passadas de estudar 
história. O que exigiam no primeiro questionário. O número 
alto de faltas dos alunos também foi destacado. 

Os alunos manifestaram o estranhamento vinculado 
ao próprio conhecimento construído com suas memórias e 
seu cotidiano. Houve admiração, ritmos se entrecruzando 
com o ritmo frenético do social, buscas de rastros em 
traços. Por fim, lutou-se pela convivência com entusiasmo. 
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A história e o ensino de história foram apropriados com 
certos ares de vida e experiência humana. 

Questionamos práticas de sala de aula e o papel 
do professor de história, quando a internet e a TV a cabo 
seduzem os alunos, articulando o patrimônio cultural da 
humanidade e seus universos culturais, colocando-os em 
diálogo com o passado e o presente. O olhar, obviamente, 
é do presente. Buscamos significados nos rastros das 
Memórias pesquisadas.77

Devemos considerar a experiência contemporânea e 
pensar nas significações dela.

O tecer narrativo da experiência na memória 
faz o ensino de história ter significado, apontando as 
possibilidades e os limites da proposta. Mesmo na 
“descrença” do narrar a experiência, o ouvir narrações e 
narrar fazem a percepção sobre o ensino de história se 
sensibilizar para reconhecer a história na própria vida e na 
própria comunidade. Estamos preocupados, na memória, 
com o esquecimento, o que a comunidade pode perder de 
sua experiência vital. O interessante é perceber que os alunos 
podem ser sensibilizados para a questão do esquecimento 
ante a história dos grandes fatos, desvalorizando a 
memória da comunidade. A questão é de procurar temas e 
conceitos para o estudo de história, vinculando a história 
da comunidade com a história da humanidade, chamada de 
clássica. É como revelar os rastros esquecidos e apagados 
durante o tempo.78

A tentativa de motivar os alunos, de sensibilizá-los 
para a narração de suas memórias, procurou abranger tanto 
os aspectos da memória voluntária, como também aspectos 
da memória involuntária, no sentido que Walter Benjamin 
apresenta em relação às apropriações das próprias 
experiências. Memória voluntária e memória involuntária 
são concepções proustianas. Memória voluntária é o apelo 

77Karnal, 2003, p. 7.    >

78Borelli, 1992.    >
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voluntário de quem quer se lembrar e repor o passado sob a 
forma de reconstituição posterior, de uma história já vivida. 
A memória involuntária não depende de encadeamentos 
conscientes e nem está à disposição da inteligência; 
pelo contrário, é aleatória, fruto unicamente do acaso, 
pertencendo ao repertório do indivíduo isolado. Os eventos 
surgem sem ser solicitados, parecem ter permanecido desde 
a origem escondidos bem no fundo do terreno inconsciente. 
Daí resulta uma esperança no papel da memória na 
contemporaneidade, contando com as características da 
própria contemporaneidade, mas visando a humanização 
das relações.79 

O ensino envolvendo história e memória que propomos 
não visa criar uma dinâmica para os alunos se divertirem, 
no sentido de chamá-los ao entusiasmo superficial. Ele não 
visa a desresponsabilização com o presente e com o futuro, 
ou o silêncio de outras memórias. O pretendido é encontrar 
raízes e buscar significados profundos. A memória no 
ensino de história se coloca para justamente esclarecer a 
questão da massificação sem consciência de seu valor e o 
valor de outros, resistindo às tentativas de esquecimento 
para com a comunidade escolar. Perceber e estar consciente 
da alternância e constituição das elaborações de memórias, 
para interesses de alguns durante a história, faz com que 
projetos de ensino dessa disciplina vinculados à memória 
e, em particular esta pesquisa, estabeleçam vitalidade e 
organicidade, inclusive com sua própria época.80

79Borelli, 1992, pp. 89-90.    >

80Jedlowski, 2003.    >
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Compartilhar: 1. Ter ou tomar parte em; participar de; partilhar; 
compartir.2

Partilhar: 3. Tomar ou ter parte em; compartir; compartilhar. 4. 
Dividir em partes; dividir; repartir: Partilhou sua herança com os 
pobres.3

Bastidores: 2. Os corredores que contornam a cena, no palco do 
teatro; caixa do palco; coxias.4

Bastidor: 2. Teat. Armação de cenário, feita de madeira e pano, 
por vezes representando o detalhe do ambiente, e que se coloca 
nas partes laterais do palco para estabelecer, em conjunção com as 
bambolinas, o âmbito que se quer dar ao espaço cênico.5

CONSIDERAÇÕES   (NÃO) 
FINAIS1: COMPARTILHANDO   

NOS   E  OS   BASTIDORES 

CONSIDERAÇÕES 

(NÃO)  FINAIS

1Maier, 2002, pp. 112-114.    >
2Ferreira, 1995, p.163.    >

3Ibid., p. 485.    >
4 Ibid., p. 88.    >

5 Ibid.    >
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As considerações que realizamos são não-finais. O 
tema memória nos estimula para um maior aprofundamento, 
com mais leituras e debates. Tais afirmações não querem 
sugerir o não assumir de responsabilidades frente às lacunas 
que a dissertação oferece. Pelo contrário, acreditamos 
nas opções em recortes e seleções adotadas e queremos 
discutir tais idéias no sentido de melhor visualizarmos e 
entendermos as questões colocadas sobre memória e o 
ensino de história.

Memória, como na mitologia grega, envolve 
complexidades. Mnemosyne é a deusa da memória, amada 
por Zeus e mãe das nove musas que representam a história: 
a música, a comédia, a tragédia, a dança, a poesia lírica, a 
retórica, a astronomia e a poesia heróica.6 Complexidade e 
dimensão múltipla. Podemos fazer recortes:

“Filhas da Memória (Mnemosyne), as musas Clio 
e Melpomene patrocinam duas formas de discurso do 
pensamento grego clássico − a ‘história’ e a tragédia, 
respectivamente − que buscam manter presente ao conjunto 
dos cidadãos da pólis, a memória das ações humanas, 
individuais e coletivas, que, de uma forma ou de outra, 
servem de paradigmas a serem observados, seguidos ou 
evitados”.7

A memória que queremos apontar é a de laço social. 
A memória (individual e comunitária) é um instrumento 
fundamental do laço social. As memórias da comunidade 
unem seus integrantes pela adesão afetiva, com negociações 
entre memória individual e memória da comunidade8 

As memórias comunitárias geralmente se apresentam 
em silêncio ante a memória oficial. Os migrantes, por 
exemplo, na cidade de São Paulo, procuram adaptar-se às 
condições culturais que estão colocadas e que são fontes 
de valorização na mídia. A cultura nordestina é colocada 
como folclore. Tais migrantes, entretanto, querem possuir 
a memória do não-folclore. Alguns manifestam a dor da 

6Almeida, 1998, p. 69.    >
7Machado, http://www.seol.com.br/mneme/ed5/

023-p.htm    >
8Pollak, 1989.    >
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memória de origem, são lembranças traumatizantes, pois 
são desvalorizadas e se estabelecem nos rastros em traços, 
nas famílias ou entre as amizades. Querem o consentimento 
para a sobrevivência e a aceitação para o convívio social. 
Tais silêncios, consciente ou inconscientemente, querem 
reforçar sentimentos de pertencimento na sociedade. A 
identidade grupal e a individual são colocadas em questão. 
O silêncio e o esquecimento deixam rastros. Podemos 
encontrá-los procurando diversas fontes. 

A escola pode trabalhar com a memória da 
comunidade em outra vertente da apresentada pela  mídia. 
Daí a importância de pesquisas voltadas sobre a dimensão 
da sala de aula. Nela professor e alunos se transformam 
em pesquisadores da própria realidade, na dinâmica em 
que se desenvolve a educação escolar. A ampliação dos 
espaços escolares, proposta inicial desta dissertação, ganha 
significado com o retorno, o reencontro e a recriação na e da 
sala de aula. Nela em seu caráter, trabalha-se o social com a 
especificidade da cultura escolar, que é diferente da cultura 
da rua. Podemos assim definir sentidos para o aprendizado 
na sala de aula. Nela se busca significados do aprendizado, 
pela vivência da comunidade. É no cotidiano escolar que 
analisamos o cotidiano da comunidade escolar, procurando 
entender suas falas e silêncios, no contexto da sociedade 
complexa que estamos colocados.

Dentro do contexto social e histórico em que 
professores e alunos vivem, recupera-se o cotidiano como 
campo de experiência humana no fazer do cotidiano escolar, 
onde ocorrem aproximações e afastamentos, dos alunos 
para com o professor e vice-versa, e diversas apropriações 
por parte dos alunos, do colocado na relação de mediação 
que exerce o professor. As experiências sociais são 
próximas em relação aos professores e alunos, os pontos 
que os aproximam, outras vezes, são tão diferentes que os 
distanciam.

A dissertação partiu do planejamento semestral e, 
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em sua aplicabilidade dinâmica, foi ganhando dimensões 
à medida que o cotidiano escolar gerava situações novas e 
não planejadas, exigindo soluções e encaminhamentos do 
professor enquanto educador. 

A sala de aula não é um laboratório onde causas e 
efeitos são medidos. É a prática de ensino-aprendizagem 
que está colocada diante de teorias que o professor está 
apropriado e das apropriações realizadas pelos alunos, 
que permite um constante e dinâmico repensar das 
práticas de ensino-aprendizagem. Não temos respostas ou 
modelos prontos para a aula. É a partir das apropriações de 
professores e alunos que a relação em sala de aula ganha 
um tom principal das dinâmicas que se estabelecem na sala 
de aula e na relação ensino-aprendizagem. Existem outros 
tons que influenciam essa relação, mas não fazem parte do 
eixo principal (professores e alunos).

Na dissertação é a nossa fala que gera significados 
aos materiais produzidos, mas eles são elementos para 
diversos olhares. Problematizar a história é uma de nossas 
possibilidades, sendo que o conhecimento histórico se 
coloca frente a diferentes interpretações.9

Na leitura do mundo e não apenas das letras, os alunos 
fazem a dinâmica de estranhamento e reconhecimento nos 
rastros da memória da comunidade. A busca desses rastros 
é a busca de efetiva cidadania e democracia, trocando 
experiências e apropriações, no entendimento e no 
reconhecimento da comunidade como formadora também 
do cotidiano escolar. Trabalhando a percepção na escola 
com o tema memória, os alunos experimentam situações 
em que se sentem participantes do processo histórico. Tal 
ação didática com a base da educação patrimonial insere 
olhares de leitura do mundo, sensibilizando, na busca de 
rastros em traços, para admirar a percepção do ritmo e o 
conviver com entusiasmo em relação aos diferentes.

Dessa forma, nossa prática em sala de aula pensou 
9Marques, 2002.    >
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que:

“Ensinar a pensar não implica esgotar o conhecimento 
humano”. 

E que:

“Avaliações variadas ampliam a chance de explorar 
outros tipos de inteligência (...) Educamos a partir do 
mundo, e não apenas para inserir o aluno neste mundo, 
mas também entendê-lo e transformá-lo”.10 

A sala de aula se transforma, assim, em lugar 
de admiração e educação para o admirar; lugar de 
reconhecimento de valores da comunidade; lugar de 
partilha da vida da comunidade. Assume o caráter de 
lugar de memória e onde se trabalha a memória. Não 
qualquer memória mas a memória da comunidade escolar, 
com seus esquecimentos e lembranças, dores e alegrias, 
desvalorização e reconhecimentos. 

“A cidade é um pulsar de espaços e lugares 
interpenetrados, confronto entre desigualdades e diferenças 
re-territorializadas, identidades postas em movimento: 
anonimato, todas as máscaras imagináveis, a busca de 
si na escala da multidão, na experiência mediatizada 
(...) levando ao encontro de referências pessoais e dos 
lugares em que várias gerações ancoram as lembranças 
compartilhadas de sua cidade, constroem a cartografia de 
cada época, assim como a de todos os tempos amalgamados 
(...) A peregrinação é o que torna sagrados os espaços, e 
reconhecível a malha urbana, enquanto território, história 
e projeção de si”. 

Com essa perspectiva, a sala de aula e a ampliação 
do espaço escolar têm potencialmente em si um santuário. 
Lá se pode educar para a valorização do desvalorizado 
com clareza e vivência. Nela podemos experimentar 
situações de empatia,11 ou seja, em que a capacidade de se 
colocar no lugar do outro deixando que este seja o que é, 
com contribuições de outros, é a educação voltada para a  
construção da pessoa e da comunidade. 

Aqui posto, não é o comemorar12 o “ato fundador”. 

10Karnal, 2002, p. 19 e p. 23.    >
11Ferreira, 1995, p. 241: empatia: s. f. Psicol. 
Tendência para sentir o que sentiria outra pessoa 

caso se estivesse na situação experimentada 
por ela.    >

12Ibid., p. 162: comemorar. V. t. d. 1. Trazer à 
memória; fazer recordar; lembrar. 2. 

Solenizar, recordando.    >

Foto produzida pelos alunos: ALUNO A.B.S., 
ALUNA A.B.S.J., ALUNA K.L.S., ALUNO 
R.J.C., ALUNO S.S.S. . 2° Termo A

“Rua das Flores” – Henrique Manzo (1896 
– 1982). Óleo sobre tela / a.c.i.e. H. Manzo / 
sem data / 65,0 X 81,5 cm. Foto de Wanderlei 
Celestrino / Lab. Fot. Museu Paulista. 
Carvalho e Lima, 1993, p.169.

Reprodução de “Rua das Flores” – Militão 
Augusto de Azevedo (autoria atribuída)1860 
/ 14,2 X 20,8 cm / São Paulo Antigo 1860 / 
Museu Paulista. Foto de Wanderlei Celestrino 
/ Lab. Fot. Museu Paulista. Carvalho e Lima, 
1993, p.169.
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O fato não é único. Há diversas interpretações e diversos 
fatos.

Como a memória é modelada pelos grupos sociais, 
ela pode ser vítima de manipulação. Assim vemos a 
importância de problematizarmos as memórias, em especial 
a memória que se estabelece como oficial.13 

É impossível separar os campos da memória, da 
história e da identidade. Neste trabalho nós não nos 
aprofundamos na conceituação da identidade, mas ela é 
conseqüência do trabalho com memória. Nos paradoxos 
da preservação da memória, o ponto em questão não é a 
autenticidade da memória, e sim a identidade.

Os rastros da memória estão também nos espaços em 
que vivemos. Trabalhamos com esse espaço, não com o fim 
de estagnação ou destruição, mas por meio da educação 
patrimonial buscamos sensibilizar os alunos para admirar 
os rastros em traços, em ritmo adequado para conviver com 
o diferente, sem ser vítima ou algoz de subjugação. 

A memória social sofreu mudanças na história. Em 
nossa pesquisa pensamos como trabalhar a memória na 
contemporaneidade, em um contexto escolar. Os alunos 
apresentaram produções que demonstraram a possibilidade 
de desenvolvimento de trabalhos relacionados com o tema 
memória e ensino de história. 

Existe a potencialidade. Propomos que o trabalho 
com memória é uma educação para o consumo consciente, 
não a partir do consumo frenético veiculado no capitalismo 
globalizante. É a educação para a admiração, para a 
harmonia com o próprio ritmo, em busca de rastros para 
a convivência com diferentes. Educandos e educadores 
podem degustar nas dimensões de um trabalho de educação 
ligado à memória que passa pelo reconhecimento da 
dignidade humana , maior vinculação ao processo ensino-
aprendizagem e significação das metas de vida dentro do                     

13Silva, 2002.    >

Independência ou Morte. Óleo sobre tela, 
elaborado por Pedro Américo de Figueiredo 
e Melo, entre 1886 e 1888, sob encomenda 
do governo de D. Pedro II, para ornamentar 
o monumento comemorativo do dia 7 de 
setembro, construído em São Paulo nessa 
mesma época e que, desde 1895, abriga os 
acervos do Museu Paulista, conhecido como 
Museu do Ipiranga. (Acervo do Museu 
Paulista da USP). Cartão postal.

Fotocópia de foto antiga  produzida pelos 
alunos: ALUNA G.A.M., ALUNO G.R.M., 
ALUNA H.V.O., ALUNO J.N.G.D. e 
ALUNO M.F.C. . 2° Termo A.

188


	capitulo2.indd
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27

	testecapitulo3.indd
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96

	consideracaonaofinais.indd
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6


