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1. RECURSOS DE EXPRESSÃO: 

 

1.1 – Chamada: 

Nas relações de ensino-aprendizagem de História  
é responsabilidade do professor abrir as janelas desse saber. 

Sonia Nikitiuk 
 

Título: TOTALITARISMO E VIOLÊNCIA: propostas de abordagem a partir da História 

Temática como metodologia de ensino 

 

Texto: 

Neste OAC abordamos o ensino de História a partir de possibilidades de trabalho com 

a metodologia de História Temática. Esta metodologia vem sendo discutida no Brasil, 

especialmente a partir da década de 1980, quando muitos pesquisadores do Ensino de História 

relacionaram essa experiência com um processo de mudanças que pretendia atender às 

necessidades do ensino e aprendizagem das novas gerações, sem contudo perder a garantia de 

conceitos fundamentais para a disciplina de História. (Bittencourt, 2004).  

A História Temática quando tratada como metodologia de ensino integra-se ao 

processo das discussões sobre a renovação do ensino da disciplina e por essa perspectiva está 

indicada nas atuais Diretrizes Curriculares de História do Estado do Paraná como prática de 

ensino para todas as séries do Ensino Médio. Também está contemplada em diversos 

materiais didáticos, assim como no Livro Didático Público de História (LDP), a partir de suas 

seleções de conteúdos, organização e apresentação dos textos.  

Para desenvolver nossas considerações acerca da metodologia da História Temática 

apoiamo-nos no tema - “As Relações de poder e violência nos Estados Totalitários”. 

Considerando-o gerador ou Eixo Temático para outras abordagens, e a partir da necessidade 

de delimitar o tema a um período e local definidos (MATTOZZI, 2004), optamos pelo 
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conteúdo - A violência dos Regimes Totalitários no contexto da Primeira e Segunda Guerras 

Mundiais – como um recorte mais específico. 

Na abordagem deste conteúdo, a partir de um plano de ensino temático, buscamos 

demonstrar que, ainda que partindo de perspectivas distintas, as propostas de trabalho se 

relacionam com os objetivos de ensino da disciplina e a compreensão do processo de 

construção do saber histórico. 

           Entre as motivações para o estudo de metodologias do ensino temos a proposta das 

atuais Diretrizes Curriculares de História do Estado do Paraná que relacionam a História 

Temática para o Ensino Médio, mas não consideram as diversas possibilidades de abordagem 

dessa prática. Essa questão deve ser observada em sua complexidade, pois entre outras 

perspectivas, pode ser tratada como História Temática ou História por Eixos Temáticos 

(BITTENCOURT, 2004) (grifo nosso). É a partir dessas considerações que fundamentamos 

nossa compreensão acerca dessa metodologia e para tanto, precisamos diferenciá-las. Tal 

diferenciação “é necessária para evitar equívocos como os que ocorreram em algumas 

propostas recentes de Ensino de História. Sua importância reside na formulação de um projeto 

educacional com maior flexibilidade”. (BITTENCOURT, 2004, p.127). 

São as pesquisas acadêmicas que se aproximam mais da História Temática porque 

analisam em profundidade e de forma verticalizada um tema embasando-o em referenciais 

teóricos e bibliográficos, seguindo critérios pré-estabelecidos pelos objetivos da pesquisa. Já, 

na cultura escolar, são mais comuns os Eixos Temáticos ou Temas Geradores, pois 

apresentam maior flexibilidade e possibilidades de incorporação de diversos conteúdos a 

partir da seleção de um tema. Sua análise é horizontalizada e pode direcionar as abordagens 

interdisciplinares. Reconhecemos a importância de identificar e caracterizar tais diferenças e 

como afirma Fonseca (2006) consideramos que é a objetividade do planejamento em vista da 

realidade e necessidades do aluno que determinará as relações interdisciplinares e o 

encaminhamento metodológico do professor. 

Este OAC integra os trabalhos produzidos no Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2007, onde as professoras Siumara Sagati e Sueli de Fátima Dias, sob 

orientação da Profª Drª Marlene Rosa Cainelli, do Departamento de História da Universidade 

Estadual Londrina, tem como objeto de estudo, a História Temática como metodologia de 

ensino de História no Ensino Médio. Em sua estrutura procura proporcionar um diálogo entre 

a metodologia e o conteúdo e para tanto, integra uma discussão sobre a fundamentação e 

histórico de implantação da História Temática no ensino de História com um recorte 

específico que neste material é - A violência dos Regimes Totalitários no contexto da 
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Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Esta integração pode ser observada nos recursos deste 

ambiente que apresentam referências ou considerações ora metodológicas, ora do conteúdo de 

ensino abordado. 

REFERÊNCIAS: 
 
BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
História. Brasília: MEC, 1998. 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999. 
 
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de Ensino de História- experiências, 
reflexões e aprendizagens. 5ª ed. Campinas: Papirus, 2006. 
 
MATTOZZI, Ivo. Enseñar a Escribir Sobre La Historia. In: Enseñanza De Las Ciencias 
Sociales, 2004, 3, p.39-48. 
 
_____________ La transposición del texto historiográfico: um problema crucial de la 
didáctica de la história. In: Teoria y Didáctica de las Ciências Sociales. Nº 4. Universidade 
de Bologna: 1999. 
 
____________ II bricolage della conoscenza stórica. In: S. Presa. Che storia insegno 
quest’anno. I nuovi orizzonti della storia e il suo insegnamento. Aosta, 2004. 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Rede Pública de 
Educação Básica do Estado do Paraná – História. 2006. 
 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Livro didático público - História. 
Disponível em: 
<http://www.seed.pr.gov.br/portals/livrodidatico/frm_resultadoBuscaLivro.php> 
Acesso em 23 jan 08.  

 

2. RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO: 

 

2.1 – Investigação Disciplinar 

 
As Diretrizes Curriculares do Ensino de História, do Estado do Paraná, apontam como 

conteúdos estruturantes – Relações de Trabalho, Relações de Poder, Relações de Cultura - e  

indicam a História Temática como metodologia de trabalho para o professor no Ensino 
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Médio. Nesta prática metodológica os temas são pontos de partida e geradores de outros sub-

temas e a expansão e a diversificação dos assuntos é uma característica comum.  

Neste OAC, partimos do tema - “As Relações de poder e violência nos Estados 

Totalitários”. Reconhecemos este assunto como um eixo gerador e a partir dele selecionamos 

um recorte mais específico. 

Apresentaremos no texto a seguir, uma abordagem do conteúdo escolhido sob a 

perspectiva das formas de violência utilizadas nos Regimes Totalitários europeus, no contexto 

da Primeira e Segunda Guerras Mundiais - 1919/1945. Este encaminhamento de delimitação é 

indicado para o desenvolvimento da metodologia de História Temática (MATTOZZI, 2004), a 

qual exige que façamos escolhas permanentes mediante os temas que estudamos. Entretanto o 

professor que opta pela metodologia de História Temática pode lançar mão de diversos outros 

caminhos para abordar conteúdos clássicos como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e a 

ascensão dos Regimes Totalitários. 

 

TOTALITARISMO E VIOLÊNCIA: propostas de abordagem a partir da História 
Temática como metodologia de ensino 

Durante o século XX, o mundo vivenciou a experiência da guerra total. A Primeira 

Guerra (1914-1918) e a Segunda Guerra (1939-1945) influenciaram a vida social, econômica, 

política e cultural de países no mundo inteiro. Provocaram mobilizações das populações, 

afetando a vida de militares e civis: homens, mulheres e crianças não foram poupados durante 

o desenvolvimento destes conflitos.  

O historiador Eric Hobsbawm denominou as quatro décadas, que vão do início da 

Primeira Guerra Mundial até os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial - 1910 à década 

de 1940 - de "era da catástrofe". Segundo este historiador “o mundo acostumou-se à expulsão 

e matança compulsórias em escala astronômica, fenômenos tão conhecidos que foi preciso 

inventar novas palavras para eles: “sem Estado” (apátridas) ou “genocídio”.” (1995, p. 57.). 

Nessa perspectiva o professor que opta pela metodologia de História Temática pode 

lançar mão de diversos caminhos para abordar conteúdos clássicos como a ascensão do 

Fascismo e do Nazismo, fortalecimento dos Estados Totalitários e suas mobilizações em torno 

da força e da violência, sem perder o foco das relações de poder que são vivenciadas nesse 

processo. 

Estes diversos caminhos serão definidos em vista das relações com a realidade e 

necessidades dos alunos, disponibilidade de materiais e motivações para pesquisa, pois são 

processos lógicos da metodologia temática. Os conteúdos selecionados passam a ter 
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relevância qualitativa em detrimento que quantidade e amplitude contempladas nas 

abordagens tradicionais. 

Não é difícil explicar a crescente brutalidade e desumanidade do século XX. Esse 

aumento deveu-se tanto à liberação do potencial latente de crueldade e violência do ser 

humano, que a guerra naturalmente legitima, quanto à nova impessoalidade da guerra.  

Essa impessoalidade surgiu como conseqüência do desenvolvimento tecnológico, que 

possibilitou o ferir e matar através de um simples apertar de um botão ou girar uma alavanca, 

tornando suas vítimas invisíveis. Como exemplo, podemos citar os bombardeios aéreos sobre 

a pequena cidade espanhola de Guernica, ou os explosivos em Londres, Berlim, e ainda as 

bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki  - sob os quais não 

estavam as pessoas que iam ser feridas, queimadas e evisceradas, mas somente alvos. As 

crueldades século XX foram, por muitas vezes, impessoais e decididas à distância, sobretudo 

quando podiam ser justificadas como lamentáveis necessidades operacionais. 

Outro aspecto não menos importante desse período é que a humanidade aprendeu a 

viver num mundo em que a matança, a tortura e o exílio em massa se tornaram experiências 

do dia-a-dia. 

Os regimes totalitários europeus mobilizaram a população em torno de seus ideais. 

Apresentavam ideais de grandeza, de um sentido glorioso para a vida, de solidariedade e 

lealdade entre os que compartilhavam seu credo, de glorificação consciente da violência, que 

não só atraíram muita gente no período entre as duas guerras como continuam a atrair até hoje 

(é necessário lembrar a existência dos grupos neonazistas). 

Classificar o fascismo de brutal, sanguinário e reacionário é, portanto algo comum, 

mas não basta. É importante ressaltar também o caráter apaixonante de um movimento que 

dava às pessoas um sentido para a vida (servir à raça dominante ou à Pátria), que tinha uma 

mística (encenada nos grandes rituais com massas de pessoas uniformizadas, bandeiras, 

canções, desfiles), e fazia apelos irracionais à violência. 

O totalitarismo (em especial o hitleriano) pode definir-se como violência exercida por 

uma facção que se arroga o direito de falar “em nome de todo o povo” e que monopoliza, em 

oposição a todas as categorias sociais, os meios de impedir que expressem seus interesses e 

suas preferências. O totalitarismo constituiu a forma mais complexa da violência exercida 

contra os membros da sociedade; essa violência é exercida por dirigentes que procuram 

legitimar o seu uso pela necessidade de construir ou reconstruir a unidade do corpo político. O 

totalitarismo põe em ação uma gama de meios dos quais o mais característico é a violência 

contra o juízo da própria consciência, contra o julgamento íntimo dos cidadãos comuns.     
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Essa violência tem como objetivos mínimos impedir a expressão de certas preferências 

e tornar as consciências individuais o mais semelhante possível e, de qualquer maneira, 

absolutamente receptivas às instruções do “grande Irmão”, que é como se expressa Bobbio 

(2000) diante das lideranças e da representatividade do Estado Totalitário. Podem conseguir 

isso privando os dissidentes de liberdade (campos de concentração, hospitais psiquiátricos), 

ou procurando prevenir qualquer oposição pela introjeção de habitus conformes. 

A violência nazista contra os judeus na fase de ascensão e consolidação do nazismo é 

um exemplo particularmente brutal e eficaz de uma outra função da política da violência 

totalitarista. Referimo-nos ao desvio das hostilidades contra diferentes componentes da 

comunidade, mediante o ataque contra um “bode expiatório”. O extermínio dos judeus 

começou com a invasão da União Soviética pelas tropas nazistas em junho de 1941. Mas foi 

com a construção de campos de extermínio que se concretizou um plano organizado de 

genocídio dos judeus europeus. Pela primeira vez na história da humanidade, milhões de seres 

humanos foram assassinados num processo industrial, numa linha de produção de morte, em 

que todos os aspectos de como matar seres humanos foram racionalizados e medidos em 

termos de economia de tempo e energia, de custo e benefício. 

De acordo com essas considerações muitas outras idéias sobre as mudanças 

econômicas, políticas, culturais e sociais deste período podem ser elencadas para fundamentar 

a compreensão e produção de conhecimento acerca das relações de violência dos regimes 

totalitários no contexto da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Fizemos um recorte sob a 

perspectiva da violência, pois é uma exigência da metodologia de História Temática que 

façamos escolhas permanentes mediante os temas que estudamos, mas que não desqualificam 

um dos objetivos do ensino de História – pensar historicamente. 

REFERÊNCIAS 

ARENDT, Hannah. O sistema totalitário. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1978. 
 
BERTONHA, João Fábio. Notas sobre Visões de Fascismo em Alguns Livros Didáticos. In: 
Cadernos de História. V. 7 – n. 7 Jan. 97/ dez. 98, p. 43-51 
 
BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
 
FONTANA, Josep. Os fundamentos da política: violência e poder. In: Introdução ao Estudo 
da História Geral. Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 269-291. 
 
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia das 
Letras, 1995. 
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2.2 – Perspectiva Interdisciplinar  

O universo escolar analisado em seu contexto sociocultural e educacional pode 

considerar a escola como uma instituição social que expressa pluralidades, estabelece 

vivências das relações sócio-políticas e é espaço da transmissão e produção dos saberes e 

valores culturais (FONSECA, 2006). Compreender este contexto nos impele a um processo de 

ensino que seja multidisciplinar e respeite as especificidades de cada disciplina, mas seja 

interdisciplinar na prática e compreensão do conhecimento. 

O ensino de História pressupõe por si mesmo, a integração entre os conteúdos e as 

metodologias de disciplinas diferentes que abordam conjuntamente determinados temas e o 

trabalho por meio da metodologia de História Temática ou Eixos Temáticos, adapta-se à 

interdisciplinaridade concebendo-a como uma prática cotidiana de produção e transmissão 

dos saberes escolares. 

 O tema – A violência dos Regimes Totalitários no contexto da Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais - pode ser abordado em diversas perspectivas interdisciplinares, 

especialmente com a Geografia, a Sociologia e a Arte Os conteúdos dependem da opção 

metodológica do professor: a História Temática se relacionará comumente com investigações 

mais específicas e aprofundadas do tema, delimitando mais precisamente um período e local 

conforme o recorte escolhido; o Eixo Temático pode estabelecer análises de temas mais gerais 

com períodos e locais mais amplos gerando inclusive outros subtemas.  

A interdisciplinaridade será necessária para facilitar uma compreensão mais abrangente do 

tema e para tanto pode ser fundamental o apoio da:     

• Geografia – na compreensão da reconfiguração geográfica européia como 

desdobramentos das duas guerras mundiais. 

• Sociologia – na reflexão sobre a liberdade e a paz como um direito humano 

fundamental para todos os povos. 

• Arte – na releitura e interpretação de obras concebendo-as como documentos 

históricos do contexto europeu na primeira metade do século XX.  

 

2.3 – Contextualização   

A História Temática no contexto de renovação do Ensino de História 

De acordo com o objetivo deste OAC, abordar o Ensino de História por meio da 

História Temática, optamos neste tópico por contextualizar a implementação e discussões 

acerca desta metodologia. 



 8 

A questão do ensino temático em História não deve ser tratada isoladamente, pois faz 

parte de um processo amplo de debate e renovação do ensino da disciplina. Para Circe 

Bittencourt (1998), os debates, embora aconteçam em diferentes contextos, tornam-se 

bastante acirrados nos momentos de elaboração e implementação de novos currículos. 

 A partir de meados da década de 80, acontecia em diferentes espaços institucionais – 

nas escolas, nas universidades, na imprensa – um debate sobre reformas curriculares que 

vinculavam a escola e o ensino ao chamado processo de redemocratização política do país. 

Nessas discussões a escola foi vista como um lugar privilegiado a partir do qual ocorreriam 

mudanças na sociedade, já que o objetivo do ensino seria a formação de um novo cidadão, 

entendido como aquele sujeito que participa ativamente das instâncias políticas e sociais do 

seu tempo. 

 Nesse mesmo período o ensino de História começou a ser alvo de pesquisas 

acadêmicas e a produção sobre o tema cresceu atingindo o mercado editorial: começaram a 

circular entre os professores livros e coletâneas de textos trazendo narrativas de experiências 

desenvolvidas por professores do 1º e 2 º graus e por textos que se ocupavam da discussão 

teórica sobre o ensino da disciplina. Entre as publicações é preciso destacar a coletânea 

Repensando a História, organizada por Marcos Silva (1984), publicada sob o patrocínio da 

ANPUH – Associação Nacional de História e dedicada às discussões sobre o ensino de 

História. 

 O livro O Ensino de História – Revisão Urgente de Conceição Cabrini (1987) foi outra 

importante publicação, que defendeu uma posição polêmica na época, a questão da produção 

do conhecimento histórico na escola de 1º grau. Nele é discutida uma experiência de ensino 

de História para as 5ª séries, cujo objetivo principal era fazer com que os alunos, partindo de 

sua realidade mais próxima, pudessem reconhecer que “a História estuda as ações dos 

homens, procurando explicar as relações entre os seus diferentes grupos. Essas relações estão 

em permanente movimento, são essencialmente dinâmicas e contraditórias.” (CABRINI, 

1987, p.33). 

 Percebe-se nas obras citadas alguns temas recorrentes. Em primeiro lugar, certa 

descrição do que seja o ensino de História que está sendo criticado como “o ensino 

tradicional” que até então se praticava: trata-se de um ensino excessivamente preso ao livro 

didático e à palavra do professor, um ensino desinteressante e desmotivador, afastado do 

cotidiano do aluno que recebe passivamente um conhecimento acabado, um ensino com uma 

preocupação excessiva com a memorização e o apego a uma visão factual sem nenhuma 
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preocupação crítica, um ensino fundamentado na construção de um tempo histórico evolutivo 

e progressista (SCHMIDT, 2005; FONSECA, 2005). 

 Após tecerem suas críticas ao chamado “ensino tradicional”, os autores relatam 

experiências de ensino que buscaram alternativas aos problemas apresentados. Nesse caso, há 

um grande enfoque na idéia de transformar o ensino em um lugar de produção do 

conhecimento histórico e não meramente da sua reprodução e transformação. Há também um 

grande destaque dado à experiência de vida dos alunos, ao seu cotidiano, à sua vivência, bem 

como uma preocupação em se trabalhar com conceitos. Outro ponto importante nos relatos 

das experiências é a preocupação com o método. A maioria dos autores dos textos das 

referidas obras discute questões metodológicas sugerindo diversas abordagens e novas 

linguagens para o trabalho em sala de aula: uso de documentos, trabalhos de pesquisa, estudo 

de textos com técnicas diversas, estudo do meio, utilização de outros recursos, tais como 

história em quadrinhos, música, teatro, filmes, etc. 

 Ao mesmo tempo, cresciam nas universidades as pesquisas sobre o ensino de História. 

Fonseca (1989) apresenta um balanço das linhas dos trabalhos acadêmicos na década de 80, 

mostrando que são basicamente quatro linhas abordadas pelos pesquisadores: a discussão 

sobre a produção do conhecimento histórico, como forma de romper com o papel de 

reprodução da escola de 1º e 2º graus; o exame dos livros didáticos, significados de sua 

utilização e análise dos conteúdos; a questão das diferentes linguagens e recursos didáticos no 

ensino de História e, por fim o ensino temático como alternativa inovadora ao ensino de 

História tradicional. 

 Ressaltamos que do ponto de vista das discussões historiográficas, a academia passava 

por um momento de revisões teóricas, com a intensificação de outras influências da 

historiografia estrangeira, particularmente aquelas ligadas à Nova História francesa e aos 

historiadores da moderna História Social inglesa, como Christopher Hill, Eric J. Hobsbawn e 

Edward P. Thompson. Em relação aos primeiros, destaca-se a influência da discussão em 

torno da ampliação da noção de documento e da multiplicação dos temas que podem ser 

estudados pelos historiadores. Com relação à História Social inglesa, tiveram muita 

repercussão no Brasil os estudos relativos à classe operária e aos movimentos operários em 

geral com a influência das idéias de Thompson sobre a formação da classe operária inglesa. 

 Assim, os anos 80 são marcados por discussões, propostas de mudanças e revisões na 

legislação pertinente ao ensino de História. Sobre esse contexto Fonseca (1995) ressalta que 

a opção por eixos temáticos constitui-se uma das propostas mais renovadoras em 
termos de ensino da história no 1º e 2º graus, tendo sido experienciada e debatida em 
vários países, sobretudo na França, inserindo-se em debates da historiografia 
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contemporânea. No Brasil, temos publicadas algumas experiências tópicas, 
realizadas em escolas de São Paulo e Minas Gerais como iniciativa de grupos de 
professores ávidos por mudanças ou por projetos especiais desenvolvidos em 
universidades e escolas isoladas. Em termos de programa curricular o estado de São 
Paulo é o primeiro a propô-lo. 

 

Na década de 90, a utilização de historiografias mais adequadas aos temas 

contemporâneos e uma formação escolar direcionada ao mundo do trabalho e ou à formação 

para a cidadania permeavam intensamente os debates entre professores, academia e 

associações como a ANPUH.  

Neste mesmo período, surgiu, também, a defesa de uma referência curricular global 

para todos os estados brasileiros. A partir da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual determinou competência da União, do Distrito 

Federal e dos municípios o estabelecimento de novas diretrizes para organização dos seus 

currículos e seu conteúdo mínimo -, em 1997 a Secretaria de Educação Fundamental, do 

MEC, propôs os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o primeiro e o segundo 

ciclos da escola fundamental e, em 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o terceiro 

e quarto ciclos. 

Na área de História, os Parâmetros Curriculares Nacionais tiveram como proposta 

fundamental a modificação da estrutura dos conteúdos apresentados. “A idéia básica era a 

transformação dos conteúdos organizados de forma linear em eixos temáticos (...). A 

principal justificativa para a mudança era a tentativa de superar o ensino da História baseado 

na cronologia.” (Schmidt e Cainelli, 2004). 

No final da década de 1990, no Brasil, ao lado das contínuas discussões sobre os 

PCNs, a História e o Ensino de História constituíam objeto de preocupações acadêmicas. 

O Ensino de História consolidou-se no final do século XX e início do XXI como fértil 

campo de investigação, sendo objeto de pesquisa sob diversas perspectivas, em particular a 

análise de problemáticas atuais do ensino específico. 

Nessa conjuntura a investigação sobre cognição e ensino de História – frequentemente 

denominada investigação em educação histórica desenvolveu-se com força em vários países, 

nomeadamente na Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Em países como Portugal e Brasil, 

este enfoque de pesquisa emergiu recentemente e procura consolidar-se, em diálogo com a 

comunidade internacional. Nestes estudos, 

os investigadores têm centrado a sua atenção nos princípios, fontes, tipologias e 
estratégias de aprendizagem em História, sob o pressuposto de que a intervenção na 
qualidade das aprendizagens exige um conhecimento sistemático das idéias 
históricas dos alunos, por parte de quem ensina ( e exige também um conhecimento 
das idéias históricas destes últimos). (Barca, 2005, p.15) 
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No Brasil, estudiosos em educação histórica têm apresentado simpósios em encontros 

nacionais de História e de ensino de História, além de consolidarem linhas de investigação 

nessa especificidade, em programas de pós-graduação. Em 2006, o país sediou as VI Jornadas 

Internacionais de Educação Histórica, o que pode ser considerado também uma demonstração 

da existência de um grupo consolidado de investigadores nessa área. 

As pesquisas na perspectiva da educação histórica têm subsidiado o desenvolvimento 

de práticas de ensino, as quais têm procurado obter algumas respostas à prática cotidiana das 

aulas de História, seja em direção à reorganização e resignificação dos conteúdos propostos 

em diretrizes curriculares, seja no sentido de se pensar alternativas didáticas que possam 

contribuir para a superação de formas de relação com o conhecimento tradicional, 

predominantes nas aulas de História no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  

Nesse sentido, alguns elementos vêm sendo destacados pelas possíveis contribuições 

com a ruptura do ensino tradicional de História, a saber: a abordagem da História como 

processo; o rompimento do conteudismo linear e evolutivo; a problematização como partida e 

eixo norteador do processo de ensino; a seleção de temas que privilegiem a análise das 

experiências e relações humanas e compreensão das mudanças ou transformações que 

ocorreram na sociedade. (Schmidt, 2004) 

O historiador Ivo Mattozzi – docente de Metodologia e Didática da História na 

Universidade de Bolonha/Itália – destaca em seus estudos a importância do trabalho temático 

em História. Muitos destes trabalhos serviram de suporte para o encaminhamento 

metodológico para o Ensino Médio proposto nas Diretrizes Curriculares de História do 

Paraná. Segundo Mattozzi 

Como el pasado no puede representarse em toda su complejidad, el historiador se ve 
em la obligación de recortar algún aspecto, o fenómeno, o proceso, o 
acontecimiento, o personaje... y e instituirlo como un hecho histórico sobre el que 
focaliza el texto. La primeira operación que debe realizar es tematizar se hecho. 
(Mattozzi, 2004, p.41) 

 

 Como exposto, o ensino da História no Brasil passou por várias transformações, que 

acompanharam, muitas vezes, as mudanças ocorridas na organização e nas propostas 

educacionais brasileiras. Em determinados momentos foi feita a opção pela História Temática, 

justificada por vários motivos, mas, sobretudo como resposta aos desafios de um ensino 

histórico que pretendesse atender às necessidades das novas gerações.  

 Bittencourt (2004) destaca que a prática e a incorporação desta metodologia gerou 

polêmicas e reavaliações. A partir da experiência proposta pela Secretaria de Educação de São 
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Paulo, em 1986, foram incorporadas diferentes possibilidades de encaminhamento da 

metodologia, especialmente pelas contribuições do formato dos Temas Geradores sugeridos 

pela pedagogia de trabalho de Paulo Freire. A autora considera que apesar da convenção em 

torno do conceito de História Temática, é possível distingui-la em outros aspectos como o 

ensino de História Temática e o ensino por Eixos Temáticos. 

 O ensino de História Temática é mais comumente encontrado no Ensino Superior 

porque aproxima-se da pesquisa e prática acadêmica. Nele as condições de estudo que 

delimitam assuntos e temas permitem investigações aprofundadas e alicerçadas por uma gama 

de referenciais teóricos e bibliográficos mais abrangentes. O ensino de História por Eixos 

Temáticos está mais presente no cotidiano escolar do Ensino Fundamental e Médio, pois 

nestas modalidades um tema sugerido pode conduzir a abordagens de novos sub-temas e 

resgatar objetivos da disciplina que se fundamentam na necessidade de promover no aluno a 

habilidade de pensar historicamente. Nessa condição não é a quantidade de conteúdos que 

qualifica o trabalho do professor, mas os significados e sentidos que estes carregam. 

 No Ensino Fundamental e Médio são também possíveis as experiências de trabalho a 

partir da História Temática e por Eixos Temáticos, mas a lógica de organização do tempo e 

dinâmica escolar propiciam mais a prática dos Eixos Temáticos. 
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3. RECURSOS DIDÁTICOS 

3.1 – Sítios 

http://www.casadehistoria.com.br 

Sítio de história com páginas sobre: Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários 

europeus e Segunda Guerra Mundial. Na navegação destas páginas é possível encontrar 

informações atualizadas e análises dos principais acontecimentos da Europa na primeira 

metade do século XX. O endereço possibilita acesso a inúmeras imagens, documentos, textos, 

indicação filmográfica (curtas e longas-metragens), mapas, artigos, curiosidades, 

documentários e outros sítios relacionados ao tema que auxiliam no entendimento deste 

período. Neste endereço o professor poderá utilizar os recursos oferecidos e diversificar sua 

abordagem sobre as temáticas do contexto europeu no início do século XX. 

 
http://veja.abril.com.br/especiais_online/segunda_guerra/index_flash.html 
 

Neste sítio a Revista Veja simula como seria sua cobertura sobre a Segunda Guerra 

Mundial com dez edições exclusivas sobre a guerra e uma edição extra sobre a participação 

do Brasil. As revistas apresentam reportagens, fotos e frases sobre os episódios mais 

marcantes do conflito. As edições também retratam as personalidades da época e exibem o 

pensamento de líderes e intelectuais em artigos montados a partir de discursos, cartas e 

diários. O sítio apresenta também animações, galeria de imagens, sugestões de filmes, sons e 

bibliografia sobre a Segunda Guerra Mundial, enriquecendo o trabalho do professor. 

 
http://www.historiaviva.com.br 
 

História Viva é um sítio de uma revista que pode auxiliar o professor em suas 

pesquisas, pois possui uma variedade de opções de leitura, como artigos de qualidade e 

curiosidades que podem enriquecer as aulas de História. Neste sítio, o professor encontrará 

um sistema de busca no qual, se procurar pelo tema “A violência dos Regimes Totalitários no 

contexto da Primeira e Segunda Guerras Mundiais”, poderá encontrar algumas revistas sobre 

o assunto. Atualmente, existem as seguintes publicações disponíveis: “Uma rosa contra 

Hitler” (março/2007); “Hitler e Stalin, um pacto sinistro” (março/2006). 

 
http://www2.uel.br/cch/cdph/   ou    http://www.associacaolivre.com/redegenere/ 
 

Nos regimes totalitários, em especial o nazista, a arte virou uma arma de indução, um 

forte veículo de propaganda ideológico-partidária. A idéia de raça pura, superior e forte 

tornava-se mais apropriada se representada pelo naturalismo, com virtuosismo clássico. O 
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artista "perfeito" era aquele que reproduzia a Alemanha "perfeita" sob a luz da eugenia. Logo, 

a arte moderna, politicamente, não representava o perfil desejado e passou a ser vista como 

uma manifestação "degenerada". 

Em julho de 1937, na cidade de Munique, Alemanha, a tradicional Galeria Hofgarten 

abria a exposição Entartete Kunst, ou seja, Arte Degenerada, montada pelo Partido Nacional 

Socialista alemão. Com o evento os nazistas pretendiam desmoralizar a arte moderna e seus 

mais significativos nomes como Kandinsky, Klee e Picasso. 

O Centro de Documentação e Pesquisa Histórica – CDPH/UEL com o apoio da 

Associação Livre promoveu nos dias 3 e de outubro de 2007 o evento: Memórias do 

Nazismo: 70 anos da Exposição Entartete Kunst (Arte Degenerada). Além recordar os 

horrores promovidos pelo Nazismo, e como neste regime totalitário a produção de uma 

realidade baseada na mentira organizada conduziu à destruição do mundo da política e ao 

extermínio sistemático do outro, um de seus principais objetivos foi refletir sobre as várias 

formas de intolerância que assolaram o passado e ainda ameaçam o presente. 

Entre as diversas atividades apresentadas destaca-se a exposição virtual permanente 

Imagens da “Arte Degenerada” (http://www2.uel.br/cch/cdph/   ou    http://www.associacaolivre.com/redegenere/ ) 

Neste espaço podem ser encontrados vídeos, fotos, quadros que permitem um debate e 

reflexão sobre a intolerância a partir da exposição do Partido Nacional Socialista Alemão 

“Arte Degenerada” de julho 1937.  

Acessos: dia 22/1/08. 
 

3.2 – Sons e vídeos   

Sons: 
 
A Canção Do Senhor Da Guerra 
Legião Urbana 
Composição: Renato Russo e Renato Rocha 
 

O trabalho com a letra desta música (e com um vídeo sobre a mesma que pode ser 

encontrado no endereço eletrônico http://br.youtube.com/watch?v=Te0KFe6mHW8) permite 

a análise e o debate de alguns aspectos relacionados às guerras e ao uso da violência. Propõe-

se um trabalho de problematização do significado das guerras em geral como atentados aos 

Direitos Humanos. 

A seguir, trechos da letra: 
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Existe alguém 
Esperando por você 
Que vai comprar 
A sua juventude 
E convencê-lo a vencer... 
 
Mais uma guerra sem razão 
Já são tantas as crianças 
Com armas na mão 
Mas explicam novamente 
Que a guerra gera empregos 
Aumenta a produção... 
 
Uma guerra sempre avança 
A tecnologia 
Mesmo sendo guerra santa 

Quente, morna ou fria 
Prá que exportar comida? 
Se as armas dão mais lucros 
Na exportação... 
 
Existe alguém 
Que está contando com você 
Prá lutar em seu lugar 
Já que nessa guerra 
Não é ele quem vai morrer... 
 
E quando longe de casa 
Ferido e com frio 
O inimigo você espera 
Ele estará com outros velhos 
Inventando 

Novos jogos de guerra... 
 
Que belíssimas cenas 
De destruição 
Não teremos mais problemas 
Com a superpopulação... 
 
Veja que uniforme lindo 
Fizemos prá você 
Lembre-se sempre 
Que Deus está 
Do lado de quem vai vencer... 
 
O senhor da guerra 
Não gosta de crianças... 

http://letras.terra.com.br/legiao-urbana/65536/              

acesso: 22/01/08. 

 

Vídeos: 

�  “Noite e Neblina”. Direção: de Alain Resnais. França, 1955. (documentário - 32 min) 

Trata sobre o Holocausto e foi feito para comemorar o aniversário de 10 anos da 

liberação dos campos de concentração ao final da Segunda Guerra Mundial.  

 

� Arquitetura da Destruição. Direção: Peter Cohen. Suécia, 1992. 121 min. 

O nazismo tinha como princípio fundamental embelezar o mundo, nem que para isso 

tivesse que destruí-lo. Numa época de grave crise, no período entre guerras, a arte moderna 

foi apresentada como degenerada, relacionada ao bolchevismo e aos judeus. Para os nazistas, 

as obras modernas distorciam o valor humano e na verdade representavam as deformações 

genéticas existentes na sociedade; em oposição defende o ideal de beleza como sinônimo de 

saúde e conseqüentemente com a eliminação de todas as doenças que pudessem deformar o 

"corpo" do povo.  

 

� O Triunfo da Vontade. Direção: Leni Riefensthal. Alemanha, 1934. 130 min. 

O Congresso nacional – socialista Alemão de 1934 é documentado de maneira 

impressionante pela cineasta Leni Riefenstahl. No início, um bimotor desce dos céus, Adolf 

Hitler sai sorridente e é ovacionado pela multidão. Tudo é gigantesco: são paradas, desfiles 

monumentais e discursos para um público em total catarse. Um espetáculo cinematográfico 

hipnótico e terrificante que retrata com imagens fortes, toda a pompa e a barbárie do regime 

nazista. 
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� O grande ditador. Direção: Charles Chaplin. Estados Unidos, 1940. 124 min. 

O filme satiriza em plena Segunda Guerra Mundial o Nazismo, o Fascismo e os seus 

principais defensores no período. 

 

� A lista de Schindler. Direção: Steven Spielberg. Estados Unidos, 1993. 195 min. 

        O filme mostra como um empresários alemão, Oskar Schindler, salvou os judeus dos 

campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

� A vida é bela. Direção: Roberto Benigni. Itália, 1997. 116 min. 

 Na Itália, um judeu e seu filho são levados para um campo de concentração nazista, 

onde o pai usa a imaginação para fazer o menino acreditar que tudo é uma brincadeira. 

 

� O pianista. Direção: Roman Polanski. França, 2002. 148 min. 

O filme mostra o surgimento do Gueto de Varsóvia, quando os alemães construíram 

muros para encerrar os judeus em algumas áreas. Com a invasão dos alemães e a restrição aos 

judeus pelos nazistas, um pianista polonês luta para sobreviver durante a Segunda Guerra 

Mundial escondendo-se entre ruínas e prédios abandonados no Gueto de Varsóvia. 

 

3.3 – Proposta de Atividades 

1) Trabalho em grupo: Elaboração de um jornal 

Crie um jornal mural abrangendo o período de 1910 a 1945 de acordo com os seguintes 

critérios: 

- o jornal deve se limitar a uma folha de cartolina; 

- selecionar os fatos históricos que vocês julgarem mais relevantes no período; 

- transformem esses fatos em notícias, criando um título e um pequeno texto (10/15 linhas) 

para cada um; 

- ilustrem as notícias; 

- criem um título para o jornal; 

- elaborem o editorial do jornal (20/30 linhas): um comentário crítico sobre o período 

abordado. 

 

2) Debate:  

Em 20 de novembro de 1945, teve início o primeiro dos treze julgamentos de 
Nuremberg, no qual foram julgados 22 líderes nazistas, sob quatro acusações: 
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� Crime contra a paz: preparar e iniciar guerras de agressão; 
� Crime de guerra: maus-tratos às populações civis aos prisioneiros; 
� Crime contra a humanidade: brutalidade extremada contra grupos e nações; 
� Conspiração: envolvimento num plano comum para cometer os três outros 

crimes. 
 
Em relação a esse episódio, discuta com os colegas: 

a) além dos nazistas, outros grupos também cometeram crimes semelhantes? 

b) haveria outros crimes que deveriam ter sido julgados em Nuremberg? 

c) na guerra “vale tudo”, isto é, vale qualquer ação ou arma contra o inimigo? 

 

3) Analise o documento: 

                         
 
   GUERNICA (óleo sobre tela, 1937), de Pablo Picasso 

 
a) Identifique: tipo; autoria; época de sua produção  

b) Qual o tema desta obra? 

c) Em que contexto foi produzida? 

d) Relata-se uma passagem curiosa envolvendo o artista e a obra. Dizem que Picasso foi 
abordado por Abetz, um embaixador nazista, que lhe perguntou a respeito da pintura : 

-  “ É obra sua?”  
E Picasso respondeu friamente:  
-  “Não, sua !” 

 
  COMENTE a resposta de Picasso: 

4) Represente, por meio de caricaturas, a situação política européia na primeira metade do 

século XX: 

 

3.4 – Imagens   (banco de imagens do portal) 

 

4. RECURSOS DE INFORMAÇÃO: 

 

4.1 – Sugestão de leitura 

REVISTA CIENTIFICA:  

 
     Imagem disponível nos seguintes 
endereços eletrônicos: 
www.geocities.com 
www.unicamp.br/nipe/galeria/ 
educacao.uol.com.br 
 
Acesso dia 22/02/08 
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TÍTULO: O ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva. 

REFERÊNCIA 
NADAI, Elza. O ensino de História no Brasil: trajetória e perspectiva. In: Revista Brasileira 
de História. São Paulo. v. 13, n.25/26, set 1992/ago 1993, pp. 143-162. 
 
 Neste artigo a pesquisadora destaca a trajetória e a organização de currículos de 

História e a implementação do Ensino de História por Eixos Temáticos, abordando as relações 

que persistem e se modificam na consolidação curricular da disciplina. 

 

LIVROS: 

BITTENCOURT, Circe. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 
2004. 

 Neste livro a autora contempla fundamentos e métodos da disciplina de História numa 

abordagem histórica e integrada às atuais propostas. Estabelece as relações entre o método e 

as principais características do fazer pedagógico. Analisa os procedimentos metodológicos 

considerando as novas linguagens e os recursos de ensino. Encontramos nesta obra uma 

caracterização da História Temática e suas possibilidades. 

 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora & CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: 
Scipione, 2004. 

 
Este material oferece diversas propostas para o Ensino de História e reúne questões 

relativas à metodologia e à prática fundamentadas pela produção historiográfica e atuais 

propostas pedagógicas. 

 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de Ensino de História- experiências, 
reflexões e aprendizagens. 5ª ed. Campinas: Papirus, 2006. 
 

Neste material a autora apresenta um panorama sobre as dimensões do Ensino de 

História e a formação de seus professores e conclui com reflexões sobre a didática e questões 

metodológicas do ensino da disciplina. 

 

INTERNET: 

- Título: Quando os discursos não se encontram: imaginário do professor de História e a 
reforma curricular dos anos 80 em São Paulo 
 
Referência:  
RICCI, Claudi Sapag Ricci. Quando os discursos não se encontram: imaginário do professor 
de História e a reforma curricular dos anos 80 em São Paulo. In: Revista Brasileira de 
História. v. 18, n.36, 1998. Disponível em: 
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<www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881998000200004 - 77k> 
Acesso em: 13  nov  2007.  
 

Neste artigo encontramos representações de professores acerca da estrutura curricular 

da disciplina de História e uma análise do processo de implantação das propostas da 

Secretaria de Educação de São Paulo que, por meio da CENP (Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas) e convênios com a Universidades de São Paulo, apontavam para as 

mudanças e novas metodologias do ensino de História, entre elas, especialmente a introdução 

da História Temática. 

 
4.2 – Notícias 

- Título: Trajetórias da investigação em didática da História no Brasil: a experiência da 

Universidade Federal do Paraná 

Referência:   
SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Trajetórias da investigação em didática da História no Brasil: 
a experiência da Universidade Federal do Paraná. 
Disponível em <www.ub.es/histodidactica/Epistemolog%EDa/Auxiliadora.pdf>  Acessado 
em 21 jan 2008. 
 

Esta pesquisadora que é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná; na disciplina de Metodologia do Ensino e Prática de Ensino 

de Historia e coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica, também 

sediado na UFPR, destaca neste artigo as investigações acerca do ensino de História que vem 

sendo realizadas neste laboratório, por meio de pesquisas ou grupos de estudos e a partir da 

interação entre a universidade e a Escola Básica. 

 

4.3 – Paraná 

Universidades no Estado do Paraná mantém laboratórios de ensino de História: 

• UFPR - Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica-Lapeduh 

Este é um espaço vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPR. 

Desenvolve desde 2003, pesquisas sobre a Educação História em parceria com a Universidade 

do Minho, em Portugal, coordena um projeto de investigação sobre os jovens e o ensino de 

História nos países iberoamericanos, sob a coordenação internacional da Universidade de 

Barcelona e possui um Núcleo de Pesquisa e Produção de Materiais Didáticos, o qual tem 

desenvolvido projetos de pesquisa e assessoramento junto a órgãos de eduçação pública 

municipal e estadual. 
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• UEL - Laboratório de Ensino de História      

O Laboratório de Ensino de História constitui-se em um conjunto de ações que 

envolvem pesquisa, extensão e ensino, tendo como objetivo proporcionar formação 

continuada para professores do ensino fundamental e professores da área de História dos 

ensinos fundamental e médio. O laboratório de ensino de História desenvolve pesquisas na 

área de ensino de História e educação. Projetos de extensão que privilegiam o espaço da sala 

de aula como campo de atuação. Edita a Revista História e Ensino e o Boletim Informativo. 

Para conhecê-lo, acesse:  http://www2.uel.br/laboratorios/labhis/ 

 

 

 


