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Resumo:  
Este texto apresenta reflexões sobre o ensino de história na produção de identidades coletivas 
e individuais. É um estudo de caso realizado no Assentamento Conquista na Fronteira, em 
Santa Catarina, que objetivou conhecer e compreender como a história e a memória são 
mobilizadas na formação da identidade Sem Terra. Os resultados da pesquisa nos indicam que 
a constituição de processos identitários, ligados entre si, compõe identidades em diferentes 
intensidades, externadas ou não por sujeitos de um determinado grupo social. Os mecanismos 
mobilizados para a construção de uma identidade nacional, através do ensino de história, 
desde sua criação aos dias atuais, se aproximam daqueles utilizados pelo grupo social 
estudado, definindo um núcleo essencial para o grupo social percebido em referência ao que 
lhe é externo, constituindo sua identidade pela diferença.  
Palavras-chave: Ensino de História. Identidades. Memória. Narrativa histórica. 

 

The teaching of history and production of individual and collective identities: what 

history, what identity and citizenship which. 

 

Abstract:  
This paper presents reflections on the teaching of history in the production of collective and 
individual identities. It is a case study conducted in Assentamento Conquista na Fronteira, in 
Santa Catarina that aimed to identify and understand how history and memory are mobilized 
in forging Sem Terra identity. The survey results indicate that the formation of identity 
processes, linked together, make up identities in different intensities of external or non-
subjects of a particular social group. The mechanisms deployed for the construction of a 
national identity through the teaching of history, from its creation to present day, are close to 
the social group studied, defining a core for the social group perceived in reference to what it 
is external, being identity for the difference.  
Keywords: History teaching. Identities. Memory. Historical narrative. 
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Chegando Ulisses à terra dos Féaces, envolto pela proteção de Atena de olhos 

brilhantes, é recebido com todas as honras que compreendiam merecer um hóspede. 

Ignorando a identidade do valoroso Ulisses, os convivas satisfizeram a fome e a sede e, então, 

puseram-se a ouvir o aedo que, inspirado pela Musa, pôs-se a contar: 

[...] as famosas gestas dos heróis no ciclo de cuja glória então se elevava até 
ao vasto céu, a querela de Ulisses e de Aquiles, filho de Peleu, sua discussão, 
em termos terríveis, durante um opulento festim dos deuses, e como 
Agamêmnon, chefe supremo do exército, se comprazia em seu espírito, ao 
ver assim disputarem os mais bravos dos Aqueus. Tal era a predição, que lhe 
fora transmitida pelo oráculo de Febo Apolo, na sagrada Pito, quando, para o 
consultar, transpusera o limiar de pedra, no tempo em que o grande Zeus 
havia decidido envolver Troianos e Dânaos na onda das calamidades. Este o 
canto do ilustre aedo. Então Ulisses, tomando nas vigorosas mãos uma aba 
de seu manto de púrpura, puxou-a para a cabeça e com ele ocultou seu belo 
rosto, envergonhado, porque as lágrimas lhe corriam dos olhos, na presença 
dos Féaces; mas, a cada pausa no canto do divino aedo, enxugava as 
lágrimas, tirava o manto da cabeça e, tomando a taça de duas asas, fazia 
libação aos deuses; depois, quando o aedo recomeçava, instado pelos 
príncipes dos Féaces, a quem a narrativa deleitava, de novo Ulisses cobria o 
rosto e soluçava (HOMERO, 1979, 72). 

 

A cena em que Ulisses, ao ouvir na palavra do divino aedo a história de sua própria 

vida, cobre seu rosto para que suas lágrimas possam correr pela sua face, para Hanna Arendt 

(2001), é paradigmática, tanto para a História como para a Poesia; “a reconciliação com a 

realidade, a catarse’, objetivo último da História, alcançado com as lágrimas da recordação”. 

Ouvinte, ator e sofredor são a mesma pessoa, e, para a filósofa, este é o motivo humano mais 

profundo para a história e a poesia em sua pureza ímpar. Refere-se à solução grega para o 

paradoxo em que, “por um lado, tudo era visto e medido contra o pano de fundo das coisas 

que existem para sempre, enquanto, por outro, a verdadeira grandeza humana era, pelo menos 

pelos gregos pré-platônicos, compreendida como residindo em feitos e palavras, e era 

representada por Aquiles, o ‘fazedor de grandes façanhas e de grandes palavras’, que pelo 

artífice ou fabricador, mesmo pelo poeta e escritor” (Arendt, 2001, p. 75). 

Diz-nos Arendt (2001), que a solução dos gregos para o paradoxo era poética e não 

filosófica, solução que consistia na fama imortal que os poetas poderiam inferir à palavra e 

aos feitos.  

Feitos e palavras que perduram para sempre, que se imortalizam nos cantos dos aedos, 

inspirados por Menmósine. Desejo de imortalidade que ambiciona igualar a vida humana à 

imortalidade da natureza, como forma de sobreviver ao mundo em que nascemos, em cuja 

companhia fomos admitidos por pouco tempo, diz Arendt (2001).  
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Para os gregos, na compreensão de Arendt (2001, p.78), “a História acolhe em sua 

memória aqueles mortais que, através de feitos e palavras, se provaram dignos da natureza, a 

sua fama eterna significa que eles, em que pese sua mortalidade, podem permanecer na 

companhia das coisas que duram para sempre”. 

Durar para sempre, eis a mais ambiciosa pretensão humana, mas também a mais 

engenhosa e produtiva busca que nos impele a imprimir nossos feitos e palavras no tempo, 

desejando que durem para sempre. Seja para durar, para explicar ou compreender, tal qual 

Ulisses, transformamo-nos em fabricadores de feitos e palavras. Narradores de nossos feitos 

nos fazemos palavra e nos reconciliamos com a realidade, imprimindo nela, ou melhor, 

fazendo dela uma narrativa que nos permite compreender quem somos. 

Experienciamos a narrativa de quem somos, ou melhor, de como nos tornamos o que 

somos, em toda nossa vida, seja como indivíduo, seja como grupo social. Ouvimos histórias, 

ao longo de nossa existência, que nos atribuem identidades3, um quem somos, e recontamos 

essas histórias como se as pudéssemos lembrar. Mesmo aquelas que, por nossa pouca idade, 

não nos vêm à memória, como nossos primeiros passos, nossas primeiras palavras, para assim 

compreendermos e darmos a compreender, pela narrativa, como nos tornamos o que somos. 

Como diz Larrosa (1998, p. 26), “talvez os homens não sejamos outra coisa que um modo 

particular de contarmos o que somos”. 

Tomamos a narrativa como o fio que produz identidades, sejam elas de um grupo 

social ou de um indivíduo. Contudo, neste texto, nosso interesse se volta para a narrativa 

histórica, como um dos elementos constituintes das identidades de um determinado grupo 

social, os sujeitos Sem Terra do Assentamento “Conquista na Fronteira”, com enfoque para as 

crianças que frequentam a Escola Municipal Construindo o Caminho, a identidade sem-terra 

encontra no movimento temporal entre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa a 

possibilidade de sua constituição, ancorando-se na história e na memória, como substratos de 

sua formação.  

Ao direcionar nosso olhar para as crianças da escola, estamos considerando-a como o 

lugar privilegiado para o desenvolvimento do ensino de história, como aquele que 

historicamente se constituiu com a incumbência de conferir uma identidade a uma nação, mas 

tendo presente que a formação dessa identidade nacional não ocorre somente na escola, mas 

perpassa todas as instâncias de formação de uma determinada sociedade. 

Os mecanismos mobilizados para a construção de uma identidade nacional, através do 

ensino de história, desde sua criação aos dias atuais, se aproximam daqueles utilizados pelo 

grupo social em estudo, qual seja, a constituição de uma identidade Sem Terra que, segundo 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

4 

Chauí (2006), define um núcleo essencial para o grupo social percebido em referência ao que 

lhe é externo, constituindo sua identidade pela diferença. Para tanto, o ensino de história, 

dentro e fora da escola, é tomado como elemento formador da identidade desse grupo. 

Identidade que se constitui na busca de referências históricas do passado para justificar o 

presente e projetar a luta.  Identidade que é forjada no plano individual pelas relações 

possibilitadas na interpretação das histórias narradas, na prática social vivenciada pelos 

sujeitos e na representação simbólica dos elementos constituintes de ser um sem- terra. No 

plano social, essas práticas são experienciadas coletivamente e forjam a identidade deste 

grupo que, ao estabelecer suas raízes com a história dos “silenciados”, compreende-se como a 

continuidade daqueles que foram excluídos das narrativas oficializadas, identificando-se, 

dessa forma, como um grupo que marca sua diferença em relação a outros grupos. 

E a pergunta a que essas reflexões nos remetem, diante da importância do ensino de 

história na constituição da identidade, pode situar-se em: qual história ensinar diante de 

tamanha diversidade cultural, qual identidade privilegiar? Questões pertinentes que, apesar de 

constantes, permanecem como horizonte da disciplina de história, seja na definição de 

programas oficiais ou nas discussões de grupos “esquecidos” pela própria história, que 

desejam ser contemplados nas narrativas históricas elaboradas sobre o passado e veiculadas 

ou não pelos livros didáticos e ou programas escolares. 

 

A história escolar desenvolvida na Escola Cooperativa Construindo o Caminho  

O planejamento anual para o ano letivo de 2005 da Escola Cooperativa Construindo o 

Caminho previa o desenvolvimento de dois temas geradores4: Saúde é vida alternativa 

natural e Sementes Crioulas como fonte de vida.  

Ao acompanharmos as aulas desenvolvidas em sala de aula e ao observarmos os 

cadernos das crianças, pudemos comprovar que o ensino de história centrava-se em torno das 

datas comemorativas, com um privilégio às datas significativas para os trabalhadores, 

segundo a visão daquele grupo social. Assim, em entrevista com a professora dos anos 

iniciais5, entre outras questões, perguntamos o que era trabalhado em história a partir do tema 

gerador: 

Pesquisadora:  O que você trabalha em história a partir do tema gerador? 
Professora: Bom, acho que depende do que .... do que se quer atingir né, na 
verdade. Tem o tema, tem a questão norteadora, mas a gente assim na 

questão da história na verdade, e como a gente tem as nossas datas 

comemorativas, tem o calendário histórico do movimento, o que a gente não 

consegue trabalhar no tema, no tema gerador, a gente busca trabalhar nas 
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datas comemorativas, ... no livro do calendário histórico do movimento. E a 

gente pesquisa, como eu te falava se tem no livro. 

[...] 

Marizete: E o movimento, qual é o significado da história para o 
movimento? 
Professora: O Movimento na verdade é a nossa história né. Se tu vai olhar a 

gente pega o movimento como referência, a nossa história de vida como 

referência, é ali que a gente dá continuidade ao trabalho da história né. 

Porque o que a história é, a história é uma história contada né, a história 

escrita é uma história, enfim a história de vida. Acho que a partir dali, como 

que a gente trabalha com a criança bom, desde a nossa ciranda infantil, 

pré-escolar enfim, quando tu trabalha com a criança a história de vida, o eu 

da criança, eu na minha avaliação é trabalhar história. Quando tu trabalha 

a família, quando tu trabalha ... não tem como trabalhar a história como 

uma coisa separada, uma coisa solta, bom agora nós vamos pegar o livro e 

trabalhar a história, a história enfim. O que é a história, qual o conceito de 

história que nós educadores temos? Então a partir do momento que tu 

trabalha a nossa história, da família, história do movimento é história 
(Entrevista concedida em 04-10-2005). 

Nas palavras da professora, alguns elementos parecem orientar a definição do que 

ensinar e do como ensinar história. Podemos apontar três questões centrais, entre outras, que 

constituem uma espécie de circularidade nos depoimentos e discursos de professores, 

comissão de educação e alguns dos integrantes desse grupo social. Destacaríamos a relação 

história e tema gerador, o conteúdo privilegiado e a preocupação em propiciar, pela história, a 

compreensão do presente. Esses elementos não estão dissociados entre si, mas se abrigam sob 

uma ideia orientadora, qual seja, a de uma escola que a gente quis ser diferente, voltada para 

a transformação social, não somente do grupo, mas que se projete também para fora dele. 

Uma escola que, como diz Pistrak ao referir-se à escola do trabalho, “não é um fim absoluto, 

também não pode ter finalidades educacionais absolutas [...] A revolução e a escola devem 

agir paralelamente, porque a escola é a arma ideológica da revolução” (Pistrak, 2000, p. 29-

30).  

Para este pedagogo russo, a relação sociedade e educação é de fundamental 

importância para a transformação social, não podendo ser colocado “nenhum problema 

escolar abstraindo as questões de política geral” (Pistrak, 2000, p. 23). Evidencia, assim, a 

intencionalidade política que deve ser objetivada e evidenciada pela escola que opta por uma 

educação transformadora, ou seja, uma escola pensada e efetivada como um dos instrumentos 

para a transformação social. Na essência dessa escola transformadora estaria o objetivo de 

formação deste homem coletivo, um novo homem, que pretenda uma nova vida, uma 

sociedade sem classes sociais.  
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O trabalho a partir dos temas geradores é uma forma de organização escolar adotada 

por esse grupo social, que orienta a prática pedagógica escolar. Contudo, uma problemática se 

evidencia ao observarmos que persiste, junto à proposta dos temas geradores, uma listagem de 

conteúdos mínimos para as diferentes áreas do conhecimento, que não estão necessariamente 

relacionadas aos temas geradores estudados. Em relação ao ensino de história, esse 

“desvinculamento” é percebido pela professora, que nos diz:  

E na verdade a gente tem algum material do movimento, mas é também, não 
é assim tão tranqüilo para trabalhar porque, muitos materiais a gente não 
tem, não é uma desculpa mas, tipo assim, como eu já colocava a gente não 
trabalha separado, então a gente tenta pegar o que, datas comemorativas, 
acontecimentos enfim, é o que a gente traz para a sala de aula, o que a 
realidade ta nos mostrando a gente tenta trazer para a sala de aula, e assim, o 
tema gerador, o que dá para a gente ir trabalhando, engajando com o tema 
gerador, a gente trabalha, e senão a gente trabalha em separado. Muita coisa 
a gente trabalha separado, que nem a semana da pátria... mas assim é não é, 
como eu vou dizer, muitas vezes a gente, por ser uma disciplina assim, a 
gente tipo tem o ... digamos o português, matemática, eu na minha avaliação 
pessoal eu acho que a história fica... acho que a gente deveria trabalhar com 
mais intensidade, a gente deixa meio que de lado, porque na verdade tu se 
preocupa em alfabetizar, o português, a matemática, enfim, eu acho que na  
minha avaliação, a história fica meio que de lado assim né (Entrevista 
concedida pela professora em 04-10-2005). 

O ensino de história desenvolvido na escola do assentamento difere em alguns pontos 

do conteúdo desenvolvido em escolas regulares de outros sistemas de ensino, mas estão 

presentes algumas das problemáticas que pesquisadores da área anunciam em suas pesquisas, 

quais sejam, a centralidade das datas comemorativas como conteúdo de história, o privilégio 

atribuído à alfabetização e à matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, em 

detrimento de outras áreas do conhecimento, e o trabalho com memória ao invés de história 

nesse nível de ensino.  

Outra diferença substancial que compreendemos que deva ser destacada no conteúdo 

desenvolvido é o caráter político, em coerência com a proposta pedagógica do MST, já que as 

datas e os conteúdos desenvolvidos são ministrados com o objetivo de possibilitar a inserção 

dos excluídos das narrativas históricas, através da opção em trabalhar a história dos 

trabalhadores e de personagens históricos que são identificados como significativos para o 

Movimento.   

A discussão que Radkau García (1998) empreende ao discutir a aprendizagem 

histórica e a produção de uma identidade incita-nos a refletir sobre o caráter político do ensino 

de história, na opção identitária que o MST realiza. Alerta o autor para o caráter cognitivo e 

para as bases supostamente neutras que temos adotado no ensino de história, como elementos 
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que excluem e negam a presença das emoções na aprendizagem histórica, propondo que 

aceitemos essa presença como condição prévia para uma nova reflexão sobre o sujeito na 

aprendizagem (Radkau García, 1998, p. 287).   

A lógica da identificação viabilizada pelo ensino de história através de textos, 

imagens, símbolos, contos etc., comporta elementos que possibilitam ao sujeito Sem Terra 

desenvolver a socialidade do estar-junto (Maffesoli, 1996), a partir de alguns fatores que lhe 

permitem definir ou não o seu pertencimento, que é uma questão também política. 

A questão que essa opção política pode suscitar nos remete a acompanhar um dilema 

que Radkau García (1998) aponta, qual seja: 

Se señala el dilema que conlleva el “manejo de identidades” 
(“Identitätenmanagent”): si la enseñanza de la historia no hace transparente 
su ubicación dentro de una oferta de identidad y a su vez ofrece identidad – y 
esto se refiere a todo tipo de identidades: nacional, regional, étnico, etc. – 
como algo positivo, ¿cómo puede sostener de manera fehaciente al mismo 
tiempo que las identidades son construcciones, que frecuentemente 
instrumentalizan la historia para crear determinadas solidaridades de grupo, 
y que desde luego existen construcciones alternativas (Radkau García, 1998, 
p.290)? 

É fato que o ensino de história, no Brasil, é compreendido na sua potencialidade de 

formação da identidade de um povo, grupo, nação etc. Mas essa formação, apesar de indicada, 

nem sempre é situada e, às vezes, é denunciada como negativa. O dilema está posto em qual 

história ensinar ou em assumir e situar a identidade que a história ensinada produz.  

Contudo, também na escola do Assentamento, parece-nos que persiste uma forma de 

ensinar história que está fundada no espírito de civismo atribuído a essa disciplina num 

passado recente. Um aspecto que ainda persiste na maioria das escolas e evidencia o peso da 

tradição ao conduzir os conteúdos pelas datas comemorativas como principal marcador 

temporal e curricular. Variam apenas os fatos ou personagens heroicos, mas mantém-se a 

finalidade de formação histórica de sujeitos identificados com esses fatos e personagens 

(Miranda, 2004, p. 109).  

Ao acompanhar o ensino de história na Escola Construindo o Caminho ficou evidente 

o observado por Miranda (2004, p. 109), em sua pesquisa de doutorado, o aspecto residual do 

ensino de história e a presença do calendário histórico como eixo articulador dos conteúdos 

escolares, “fato que nos remete ao sentido identitário inerente ao ensino de história que se 

constitui no contexto de institucionalização dessa disciplina”. Esse sentido que se vincula à 

tradição é reapropriado pela escola do Assentamento de maneira a recontextualizar o fato 

histórico para a carência de orientação na vida prática (Rüsen, 2001), com o objetivo de fazer 

compreender e explicar a realidade atual, para que os alunos se deixem impregnar por ela, 
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como o apontado acima por Pistrak (2000). Acompanhemos parte do conteúdo desenvolvido 

por ocasião da Semana da Pátria em 2005. 

Professora: Como amanhã é a abertura da Semana da Pátria, então nós 
vamos trabalhar um pouquinho para entender o que é que ela significa para 

nós, para o movimento. 

[...] 

Sim, a gente já fez o painel, agora sim vocês vão receber um texto pra ler. A 

gente conversou bastante, a gente conversou, a gente desenhou, agora a 

gente vai ler um pouquinho, tá. 

[...] 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
O Brasil durante muitos anos pertenceu a Portugal. Os portugueses retiravam 
produtos daqui e levavam para serem vendidos na Europa. O lucro dessas 
vendas ficava para o governo Português. 
Portugal não permitia que se instalassem fábricas aqui e tudo o que os 
brasileiros necessitavam comprar de fora tinha que vir de Portugal. 
Com o tempo, os brasileiros queriam que o Brasil se separasse de Portugal. 
Isso aconteceu no dia 07 de setembro de 1822, D. Pedro, foi quem declarou a 
independência. A nova nação que crescia, continuava com a mesma 
estrutura, de quando era dependente. 
- A grande propriedade concentrada nas mãos de poucos. 
- A escravidão que reprimia o povo sempre esteve presente. 
  
Em seguida comentaram o texto. 
A gente vai entender melhor o texto. [...] No texto tem uma palavrinha chave 

pra gente entender que fala da independência do Brasil, o que é que quer 

dizer essa palavrinha independência?  

Vocês já conseguiriam falar o que é que quer dizer Independência? A 

palavrinha independente? 

Crianças: Independente??? 
Professora: O Brasil dependia de Portugal. Ele queria ser independente de 
Portugal. 

[...] 
José: Portugal queria mandar no Brasil.  
Professora: A gente vai fazer uma comparação assim pra gente entender. 
Como é na casa de vocês? Assim, vocês decidem tudo, é... vocês já dizem 

hoje eu vou em tal lugar, hoje eu vou comprar isso, amanhã vou fazer aquilo 

ou vocês tem que consultar outras pessoas, como é que é? Eu quero que 

todo mundo acompanhe a discussão.  
Ana: Consultar outras pessoas né.  
Professora: Consultar outras pessoas. Quem é que são essas pessoas? 
Crianças: A mãe e o pai, os irmãos. 
Professora: A mãe, o pai, a avó, né Alice. Os irmãos mais velhos, de repente. 
Então a gente precisa da autorização dos mais velhos, do pai , da mãe ou 

outras pessoas. Agora nós vamos ver assim... A gente é dependente ou 

independente da família da gente? 
José: Eu sou os dois. 
Daniel: Eu também sou os dois. 
Professora: Tu é os dois porque Daniel? 
Daniel: A ai, ai, ai... 
Professora: Heim Daniel? Tu é dependente ou independente? A palavrinha é 
meio esquisita, mas a gente vai ter que entender o que é que é para entender 

a Independência do Brasil, né. Tu achas que tu precisa do pai e da mãe pra 
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decidir certas coisas, não acha? Então tu precisa, na verdade, da 

autorização de outras pessoas. Então tu é dependente ou tu é independente? 

Daniel: Independente. 
Professora: Aí quando a gente depende das pessoas a gente é dependente, a 
gente depende. Independente é quando a gente não depende de ninguém. O 

Brasil ele... ele era... ele dependia de Portugal, precisava de Portugal e eles 

queriam a independência, não queriam mais depender de Portugal, porque 

não tava bom assim. Não é? Então, dos nossos pais a gente é dependente... a 

gente depende deles, depende de outras pessoas, da comunidade, da família. 

E quando a gente é adulto... quando a gente é adulto, a gente depende da 

família ou a gente não depende mais? 
Crianças: Não depende mais. 
Professora: Olha eu sou uma pessoa adulta, a Marizete é uma pessoa adulta, 

nós decidimos tudo por conta própria ou nós precisamos de outras pessoas?  

José: por conta própria ou pedir pro marido. 
Professora: Umas sim outras não né. Mas assim oh, se a gente vai fazer uma 
comparação, na verdade esse conteúdo é de 4ª série, mesmo o Brasil ter 

sido, ter conquistado a independência, mesmo assim o Brasil ainda depende 

muito de outros países. Tem uma influência muito grande dos Estados 

Unidos, enfim, o Brasil não decide por conta própria os rumos do país. Por 

isso que lá no finalzinho do texto fala alguma coisa e a gente vai voltar a 

discutir. Mas voltando a entender ainda, eu quero que vocês entendam o que 

é depender e o que é não depender que é a independência. Também a gente 

não vai entender tudo hoje, mas pelo menos sair daqui já sabendo um 

pouquinho da independência do Brasil, o que significou, o que é que é, que o 

Brasil não queria mais depender de Portugal.  
[...] 
Professora: Agora nós já vamos saber o que quer dizer independência do 
Brasil, já vamos lá amanhã pro ato cívico entender um pouco da 

independência. Não me desanimem pelo amor de Deus gente! 

Crianças: Sim!!!!Sim!!!! 
Professora: Se uma pessoa pedir para vocês o que é independência do 
Brasil, vocês sabem responder? Sabem, não sabem? Eu acho. O que é a 

independência do Brasil? Uhmumumumu .....Um minuto pra todo mundo 

pensar. O que é a independência do Brasil? 

José: Independência ou morte!!! 
Crianças: Risos. 
José: Que não queria mais que Portugal mandasse ... 
Daniel: no Brasil. 
José: Eu não posso cantar o hino nacional? 
[...] 
Professora: Os de Portugal vinham aqui.... lá do outro país, eles vinham 
aqui no nosso país, e eles levavam o que a gente tinha aqui lá pró país 

deles... ta, e eles...ali no texto diz que eles não queriam que se instalassem 

fábricas, indústrias, enfim, aqui, porque eles queriam que a gente fosse 

comprar tudo lá em Portugal, o Brasil indo comprar lá em Portugal era 

lucro pra eles, ta. Então eles mandavam aqui no ... determinavam o rumo do 

Brasil... e os brasileiros começaram a ficar espertos, não queriam mais 

depender deles, e assim foi de muita e muita luta que eles conseguiram ser 

um país, ser um país independente, não depender mais de Portugal, aí bom, 

se tornou independente, não precisou mais que lá outro país viesse ajudar e 

mandar aqui. 

[...] 
José: Oh, professora, só que o Brasil pra parar de ser independente de 
Portugal não precisava crescer. Ele só precisava que as pessoa tivesse... seria 
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mais inteligente pra... prá ser pra ser  pra não ser independente do Brasil, 
nem pra ser  de Portugal. 
Professora: Certo. Eu tenho uma perguntinha pra vocês conversarem com o 
pai e a mãe em casa. Vocês têm um texto que fala da independência do 

Brasil, já falei que o texto foi só uma idéia, teve uma leitura a gente vai ler 

em casa, a gente vai aprofundar ele em outros momentos, ta. Aqui no texto, 

ah...aqui no texto fala que os portugueses vinham no Brasil... os portugueses 

vinham no Brasil e eles levavam produtos lá prá Portugal, e nós vamos 

conversar em casa com os pais e com outras pessoas assim, oh, quais eram 

os produtos que os Portugueses pegavam no Brasil pra vender na Europa, 

os pais de vocês sabem (Transcrição de fita cassete e anotações do diário de 
campo de 31-08-2005). 

 

A compreensão de um conceito como independência é, com efeito, uma tarefa difícil 

para as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Na aula observada, pudemos 

identificar que apenas as crianças da 4ª série conseguiram se aproximar do significado da 

palavra independência. Essa dificuldade em compreender as palavras inviabiliza a construção 

do conhecimento, pois, como afirma Zamboni (1998a, p. 05) “a compreensão dos sentidos das 

palavras é de fundamental importância”.  Porém, para dar a conhecer esse conceito, a 

professora se utiliza de uma exemplificação do universo conhecido e compreendido pelos 

alunos, embora esteja presente um entrelaçamento com outro conceito, no caso de autonomia, 

nos exemplos utilizados. O que nos parece mais significativo é a tentativa de estabelecer 

relações entre o universo vivido e conhecido pelas crianças e o conteúdo em estudo. O 

procedimento adotado parece-nos procedente, pois, 

[...] durante o processo de aprendizagem é necessário que o professor 
trabalhe as representações dos conceitos espontâneos das crianças e a sua 
capacidade de defini-los. O aluno aprende um conceito no momento em que 
sabe usá-lo em situações concretas e, paulatinamente, vai interiorizando-o a 
ponto de aplicá-lo em outras situações: é a chamada transição do 
conhecimento concreto para o abstrato ou vice-versa (Zamboni, 1998a, p.05-
06). 

O trabalho com esse conceito, possivelmente não tenha sido compreendido por todos 

os alunos, considerando-se que na sala de aula havia crianças de 1ª a 4ª séries, cujas idades 

variavam entre sete, oito e nove anos. A diferenciação por níveis de ensino foi considerada 

pela professora em outros momentos, principalmente nos exercícios prescritos. O nível de 

dificuldade dos exercícios foi distinguido em dois grupos: 1ª e 2ª e 3ª e 4ª séries.  

No dia 08 de setembro, as atividades sobre a independência do Brasil tiveram 

continuidade, em forma de comentário das respostas concedidas aos alunos na pesquisa que 

eles realizaram com pessoas da comunidade, como podemos acompanhar pelo registro no 

caderno de um aluno: 
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Nós entrevistamos algumas pessoas da comunidade para que se 
posicionassem em relação a independência do Brasil. A maioria não estão 
satisfeitos porque tem muita fome, miséria, desemprego, sem terra e roubo 
(Caderno de aluno, 4ª série – 08 de setembro de 2005). 

Nos textos oferecidos aos alunos por ocasião da Semana da Pátria, bem como nos 

diálogos e nas atividades desenvolvidas por eles, observa-se que há uma preocupação em 

partir da realidade, em estabelecer as relações entre o vivido pelo grupo social como 

concepções políticas e o ensinado pela história. Essa preocupação se evidencia no 

estabelecimento do diferencial, pela professora, quando ela aponta que há uma diferença entre 

a comemoração da Semana da Pátria para os demais sujeitos de outras escolas e “para nós do 

movimento”, bem como quando evidencia a postura do grupo social em relação à participação 

da escola nas atividades comemorativas da Semana da Pátria no município. Observemos: 

Professora: No MST a gente tem outro jeito de comemorar, tanto que os 

alunos do município estão lá em Dionísio, desfilando e nós não, por 2 

motivos. 

Primeiro porque não fomos convidados; 

Segundo nós discordamos dessa prática e nesse ano não foi discutido 

(Transcrição de fita cassete e anotações em diário de campo - 07 de setembro 
de 2005). 

 

A história ensinada pela escola do Assentamento Conquista na Fronteira, no enfoque 

atribuído ao estudo da Independência do Brasil e ao conceito de pátria, em nossa percepção, 

apesar de ter sido trabalhada de forma a identificar o significado desses conceitos e da 

comemoração da independência para esse grupo social, não conseguiu romper com o caráter 

generalizante e abstrato denunciado por Citron (1990), como uma característica do 

conhecimento histórico próprio da escola moderna. Segundo ela, 

[...] a escola ocidental, ao generalizar a todos a herança escolar pretendeu, 
por um lado, fazer de todos os jovens os herdeiros da paidéia, da memória 
cultural da elite e, ao mesmo tempo, decidir do seu futuro profissional e 
social, segundo as normas do seu insucesso ou sucesso. Contradição 
insuperável e projecto impossível mascarado pelo discurso dum pseudo-
igualitarismo que se exprime na fórmula ambígua de “a igualdade de 
oportunidades” (Citron, 1990, p. 112). 

A observação da autora, em relação ao que denomina como memória cultural da elite, 

refere-se ao que comumente é prescrito nos programas oficiais do ensino de história na 

França, mas que muito se aproxima do que ainda presenciamos no ensino de história no 

Brasil. 

A história escolar é a memória dos Estados e das suas guerras, ela não é a 
dos povos “felizes” ou das colectividades pacíficas (as quais “não têm 
história”), nem das obras silenciosas do trabalho quotidiano que não têm 
arquivos, nem das actividades pacifistas, desapossadas de história, como os 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

12 

motins de 1917 ou as prisões de Louis Lecoin, nem da destruição dos 
ecossistemas ou das culturas milenárias por um produtivismo sem freio 
(Citron, 1990, p. 96).  

No caso em estudo, apesar do esforço e da intenção em estabelecer uma relação 

necessária entre o vivido pelas crianças e o conteúdo de história, a partir da discussão acerca 

do significado da linguagem utilizada, permanece uma lacuna que adjetiva o ensinado como 

algo distante e abstrato. Essa abstração, como já mencionamos, a partir de Citron (1990), pode 

ser compreendida pelo caráter generalizante e que o ensino de história assume mediante o 

projeto moderno de escolarização. A escola moderna se constitui sobre bases que não 

correspondem ao vivido pelas classes populares. Por esse projeto, a história a ser ensinada 

transforma-se em informação, a despeito de uma experiência que as ações humanas do 

passado poderiam propiciar às novas gerações, principalmente, se ocorresse um relato que 

permitisse aos sujeitos aprendentes sentirem-se pertencendo a essa história.  

Em relação ao texto trabalhado na escola em estudo, o destaque, referindo-nos ao 

mobilizado pela professora ao trabalhar a Semana da Pátria com seus alunos, que diferencia a 

história ensinada na maioria das escolas dos sistemas de educação, está na criticidade às 

formas de comemoração da Semana da Pátria e à situação de dependência social, econômica e 

cultural do Brasil, hoje, em relação à autonomia de gestão, como a pátria em que vivemos. 

Porém, sobre o fato histórico que é a Independência do Brasil, e nesse âmbito, a escola não 

consegue desenvolver um trabalho que permita aos sujeitos se sentirem pertencentes e 

coautores dessa independência, mesmo alertando para o caráter dependente que nosso país 

vive. Não estamos defendendo uma aceitação e defesa dos atores “oficializados” pela 

historiografia tradicional. Contudo, o sentimento de pertencimento é também condição para 

que lutemos por uma pátria livre.  Essa experiência de pertencimento, para que ocorra, 

necessita de outra forma de tratamento do fato histórico, que opere em outras instâncias, para 

além da informação do que ocorreu no passado. Valemo-nos mais uma vez de Citron (1990, 

p. 113), que afirma e questiona a finalidade do saber escolar. Vejamos: 

O fim proclamado da escola é transmitir “o” conhecimento e “o” saber. 
Podemos fazê-lo sem nunca nos interrogarmos acerca do que se transmite? 
Que cosmogonia, que concepção do homem neste fim do século XX? Que 
instrumentos forjar e quais os que para nada servem na confusão dos 
programas escolares cristalizados na sua estrutura anacrônica por um modo 
de redação anônima e burocrática? A história, memória escolar, não pode ser 
uma memória para as crianças e jovens das nossas escolas. Ela não lhes fala 
acerca de um passado que lhes diga respeito (Citron, 1990, p. 113). 

A autora advoga por uma memória reencontrada, como possibilidade da abertura da 
escola para a vida, defendendo um saber vivo. Este toma em consideração, “nos seus 
enunciados e práticas, os seus próprios efeitos no corpo e no imaginário dos Sujeitos 
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implicados e na instituição “social-histórica” na qual é produzido” (Citron, 1990, p. 116). 
Portanto, a compartimentação dos saberes, sua profissionalização, necessitam ser 
compreendidas como uma produção dos homens, e como tal podem ser questionadas quanto a 
sua legitimidade, considerando-se os interesses presentes na forma como foi produzido o 
poder intelectual da civilização. Ocorre que, para a autora, na atualidade, vivemos uma crise 
escolar que demanda uma sociabilidade diferente de novos modos e pensamento de vida. Para 
ela: 

Uma educação centrada no Sujeito é prioritária no contexto de 
desestruturação social e cultural que é o da nossa época. Ela necessita que a 
instituição escolar seja desburocratizada para romper com um sistema de 
saberes que só se “agüenta” pela defesa dos territórios profissionais, nos 
quais a lógica conjunta do poder de Estado e das pressões corporativas 
encerrou o conhecimento (Citron, 1990, p. 116). 

A postura em defesa da pluralidade e da diversidade implica “derrubar” os muros 

dentro dos quais a escola foi constituída. Esse fechamento da escola à diversidade e à 

pluralidade não é característica exclusiva das escolas inseridas em contextos que não os 

assentamentos e acampamentos do MST. Mesmo no interior do contexto de assentamento e 

acampamento, quando a escola é assumida pelo Estado, ela é enquadrada dentro da lógica 

estatal, e mesmo com o enfrentamento da comunidade com o Estado para que a escola seja 

pública, muitos elementos estão arraigados na tradição escolar. 

Citron (1990, p. 120) encaminha sua discussão na defesa de uma pedagogia da 

memória, que se organizaria segundo vários campos, como referentes ou marcos pedagógicos 

comuns a todos os professores e válidos para diferentes idades, com a finalidade de “formar a 

aptidão do sujeito em inscrever-se na duração. Poder-se-ia organizar a pedagogia da memória 

em torno da seguinte tipologia (discutível como qualquer classificação)”.  

O primeiro tipo trataria da memória da espécie, memória de origem, que abordaria o 

itinerário da biologia à cultura. Em seguida, Citron (1990) propõe as Memórias culturais, 

sociais, populares, do tempo longo, que corresponderiam à memória da diferença. Como um 

terceiro campo da memória, indica a História imediata, memória dos meios de comunicação, 

memória do século.  

A proposta de ensinar história sob a orientação desses três eixos, segundo a autora, é 

uma forma de recorrer a uma antropologia histórica que englobe todas as histórias possíveis. 

Adverte-nos de que não se trata de negar a ordenação cronológica, mas também não podemos 

trabalhar com frisos cronológicos com datas inassimiláveis. A proposta assenta-se na ideia de 

“organizar o passado em torno de alguns grandes marcos” (Citron, 1990, p. 129), respeitando-

se patamares de idade das crianças e rompendo com seriações que restringem programas e 

conteúdos. Defende, para tanto, um desbloqueamento do sistema escolar, que implica 

descentralizar as administrações e desburocratizar a estrutura em que opera o sistema escolar. 
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As reflexões devem ocorrer em nível nacional, tanto no âmbito epistemológico como prático, 

em relação aos saberes que escravizam professores, pais e alunos, como aquilo que a escola 

deve ensinar. Trata-se de repensar os moldes em que esses saberes foram cunhados, e se no 

presente eles ainda respondem às problemáticas vivenciadas pelas sociedades. Citron (1990) 

faz a defesa de que a educação tenha o sujeito como centro e não uma cultura e uma ideologia 

presentes na historiografia tradicional. 

As discussões propostas por Suzanne Citron parecem-nos muito próximas da prática 

da Pedagogia do Movimento Sem Terra. Porém, observamos que a tradição superou a 

proposta em alguns momentos, como, por exemplo, nos textos oferecidos. A interação 

possibilitada pela prática pedagógica da professora, no entanto, parece-nos situada em relação 

ao proposto por Citron (1990), pois importava significar os conceitos, estabelecer relações 

com o conhecido, refletindo sobre o ensinado. Possivelmente, a insistência da professora em 

conceituar “independência” e “dependência” seja uma ação pedagógica que, ao ensinar 

história, faz muita diferença, uma vez que conhecer o significado das palavras, que são 

constituídas culturalmente, pode significar a construção do conhecimento ou impossibilitá-lo, 

pela negação do acesso a ele. Negação que se efetiva em exclusão, ao não possibilitarmos que 

as crianças estabeleçam pontes entre o universo conhecido e o desconhecido, nas situações de 

aprendizagem.  

É tomando por referência o que Citron (1990) aponta para a escola, isto é, uma 

educação centrada no sujeito, que relacionamos o discutido pela autora com o que é proposto 

pela Pedagogia do Movimento Sem Terra que, ao longo de sua existência, vem construindo 

outro jeito de ensinar e aprender, pois a história de uma nação não se constitui unicamente 

pelas vozes dominantes. Mesmo que durante muito tempo ela se mantenha como um discurso 

homogeneizante, convive com outras vozes e outras versões do passado, variando entre uma e 

outra os elementos mobilizados e disponíveis para sua sedimentação. Frequentemente essas 

vozes silenciadas irrompem sob a forma de protestos e em situação de enfrentamento. É nesse 

contexto que compreendemos a reivindicação e a denúncia efetivada pelo Movimento Sem 

Terra por uma história que seja a sua história.  
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1 Esse texto é parte da Tese de Doutorado defendida junto ao Programa de Pós-Graduação da Unicamp sob o 
título Memória e História na formação da Identidade Sem Terra no Assentamento Conquista na Fronteira, 
orientada pela professora Doutora Ernesta Zamboni, em dezembro de 2007. 
2 Doutora em Educação pela Universidade de Campinas. Membro do Grupo de Pesquisa Educação e 
Contemporaneidade – UFS e Membro do Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais – UFS. Atua como 
docente no Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe. 
3 Utilizaremos o termo identidades no plural para designar o caráter compósito da constituição de quem somos. O 
termo identidade Sem Terra será utilizado para designar o pertencimento que os sujeitos explicitam na sua relação 
com o grupo social em que a pesquisa foi realizada. Contudo, cremos que a identidade Sem Terra se constitui através 
de processos de identificação que os sujeitos estabelecem com o mundo e no mundo, conforme indicado por 
Maffesoli(2006).  
4 Em nossa tese de doutorado, no capítulo I, indicamos como são encaminhados e definidos os temas geradores que 
são trabalhados durante o ano letivo, bem como as questões norteadoras. 
5 O agrupamento dos alunos em séries se dava entre 2ª e 4ª séries no turno da manhã e 1ª e 3ª séries no turno da 
tarde, configurando classes multiseriadas.  Às sextas-feiras, quinzenalmente, as quatro turmas eram reunidas no turno 
da manhã, dia em que era realizada a assembléia geral dos alunos. 


