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Resumo 
Este trabalho visou fazer uma análise de material didático do Estado de São Paulo e do 
sistema Dom Bosco, que corresponde ao ensino Fundamental  Ciclo II,  7ª série, atual 8º 
ano. A análise concentrou-se no tema Revolução Francesa e preconizou os seguintes 
pontos: corrente teórico-metodológica  - positivista, marxista, annales etc – e as fontes 
históricas  - textos, documentos, iconografias etc –  utilizadas na elaboração do tema. 
Através de leituras e interpretações das fontes utilizados para confecção do material 
didático buscou-se perceber qual é a ideologia que se pretende incutir no educando no 
setor público e privado, ou seja, se a disciplina de História pretende mostrar uma história 
oficial e ou a história dos vencedores, narrativa e fatual ou uma história total e ou 
fragmentada que demonstra os diferentes agentes da história. 
Palavras-chave: Análise; Material didático; Revolução Francesa. 
 

 

1. Introdução e justificativa 

A História como disciplina tem um papel fundamental no desenvolvimento reflexivo 

e crítico do educando, pois oferece elementos importantes para  a compreensão dos 

acontecimentos, suas mudanças e permanências ocorridas nas diversas sociedades ao 

longo do tempo e do espaço e, assim, faz com que o educando se perceba como parte da 

história e se torne um cidadão ativo, consciente e transformador na sociedade. 

Não obstante, para que o educando possa entender a dinâmica do processo 

histórico é imprescindível que ele saiba os vieses seguidos na construção da história. 

A produção da História está sujeita a subjetividade porque a construção dessa 

implica uma série de elementos que fazem parte de um determinado tempo e espaço e 

estão em constante transformação. Deste modo, a História é influenciada por diversas 

correntes historiográficas como o positivismo, marxismo, annales etc. Cada qual com um 

jeito diversificado de fazer história em aspecto teórico-metodológico. 

Diante do exposto, podemos perceber a  influência dessas tendências na produção 

historiográfica de cada sociedade e, consequentemente, na produção didática. 

Assim, é imprescindível o entendimento e o domínio do professor referente a essas 

tendências historiográficas para o processo de ensino-aprendizagem, pois cada tendência 

tem como propósito uma verdade histórica. Por isso é importante a análise dos materiais 
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didáticos, pois devemos estar atentos a concepção histórica que  os materiais didáticos 

apresentam para a formação do educando. 

 

 

2. Objetivo 

Este trabalho teve por objetivo analisar o material didático correspondente ao 

ensino Fundamental  Ciclo II da rede estadual de São Paulo, Caderno do Professor: 

História – 7ª Série –  e Caderno do Aluno: História – 7ª Série e  do sistema Dom Bosco, 

utilizado na rede privada de educação. A análise pautou-se no tema “Revolução 

Francesa” e visou identificar as tendências historiográficas e fontes utilizadas na produção 

do material didático. 

 

3. Metodologia 

Para a realização da análise este trabalho pautou-se na revisão bibliográfica e as  

demais fontes utilizadas para elaboração do material didático, em busca de elementos 

que corroborassem para o entendimento sobre o tema, através de leitura e interpretação. 

Da revisão do material didático – Estado de São Paulo e sistema Dom Bosco –  na 

busca de referenciais teórico-metodológico que permitissem o entendimento do conteúdo 

procurou-se identificar a concepção de história que se pretende ensinar nos materiais. 

Ademais, o estudo concentrou-se na leitura e análise de imagens e dos textos utilizados 

na elaboração do material.  

 

4. Resultados e discussão 

4.1 Análise do material didático do Estado de São Paulo 

O material didático a ser analisado através deste trabalho são os famigerados 

“caderninhos” do governo do Estado de São Paulo, cuja  ideia inicial desse método seria 

“uniformizar” o ensino em todo o estado e  que foi colocado em prática a partir de 2008. 

O tema “A Revolução Francesa e a Expansão Napoleônica”,  disposto na produção 

didática da rede estadual de São Paulo, baseia-se na análise da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, documento produzido durante o processo revolucionário 

francês, em 1789, visando a compreensão de sua importância naquele momento histórico 

e dos valores ali expressos. Ademais, propõe ao  aluno a refletir sobre as relações 

passado-presente e das permanências e rupturas na dinâmica do processo histórico, 

objetiva a incentivar o aluno a prática do trabalho com fontes históricas escritas, na busca 

de sua compreensão, interpretação e problematização. 
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O material tem como pré-requisitos curriculares as seguintes abordagens sobre a 

Revolução Francesa: a estrutura social francesa no Antigo Regime e suas implicações; a 

crise econômica e financeira vivida durante o reinado de Luís XVI; as circunstâncias da 

convocação dos Estados Gerais; a proclamação da Assembléia Geral Constituinte, a 

mobilização popular e a queda da Bastilha, com enfoque na vitória do movimento popular, 

que efetivamente tomou a Bastilha e desencadeou os acontecimentos posteriores.  

Também, propõe a abordagem sobre alguns acontecimentos durante a primeira 

fase da Revolução Francesa como: o Grande Medo, a Noite dos Milagres, a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Civil do Clero e a Primeira 

Constituição francesa. 

Após a explanação sobre a Revolução Francesa, que o material propõe, o tema  

traz uma sondagem e sensibilização, antes de analisar o documento histórico da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para verificar os conhecimentos 

prévios dos alunos e estimulá-los com as seguintes questões: O que significa a expressão 

“direitos humanos”? Você já ouviu falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? 

Quem a elaborou e em que circunstância? Cite exemplos de direitos humanos que 

acredite constar da declaração. Qual é a importância da existência de um documento que 

estabeleça  quais são os direitos humanos? Relate uma situação de desrespeito aos 

direitos humanos. 

O próximo passo é que o professor, ao introduzir o texto sobre a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, explique a importância do documento para a 

construção do conceito de direitos humanos no mundo contemporâneo, produzido em 

1789 e que influenciou a declaração Universal dos Direitos Humanos publicada pela ONU, 

em 1948, destacando a sua permanência  histórica. 

Durante a leitura do documento é destacada a importância da interpretação dos 

artigos e sua compreensão pelos alunos; retomar os princípios do pensamento iluminista; 

participação coletiva e individual dos alunos durante as discussões sistematização das 

ideias propostas; relacionando o passado-presente com questionamentos como: Isso 

ainda é válido hoje em dia? Como? Em que situação? 

Referente ao processo de avaliação da situação de aprendizagem os alunos 

devem conseguir identificar o ideal de liberdade, a igualdade de todos perante a lei, o 

princípio da soberania do povo, a ideia da lei como expressão da vontade geral, a ideia de 

separação dos poderes, o direito de resistência à opressão, a garantia à propriedade, a 

defesa da dignidade humana e o ideal de felicidade, presentes nos artigos da Declaração, 

através de  questões sobre a Revolução Francesa. 
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Para a elaboração do tema o material propôs diversos recursos para ampliar a 

perspectiva do professor e do aluno para a compreensão do tema. 

Obras bibliográficas: “A Revolução Francesa e a modernidade” de Berenice 

Cavalcante, “A Revolução Francesa” de Ken Hills, “A Revolução Francesa: 1789-1799” de 

Carlos Mota G., “Às armas, cidadãos!” de Nilse W. Ostermann e Iole C. Kunze, “A etiqueta 

no Antigo Regime” de Renato Janine Ribeiro e “As guerras napoleônicas” de Francisco M. 

P. Teixeira. 

Referente aos sites foram indicados os seguintes: “Biblioteca Virtual de Direitos 

Humanos”, “Nações Unidas no Brasil”, “Vidas Lusófonas”. 

No que tange aos filmes:  “Casanova e a Revolução” dirigido por Ettore Scola, 

“Danton – o processo da revolução”dirigido por  Andrzej Wajda, “Maria Antonieta” dirigido 

por Sofia Coppola e “Napoleão” dirigido por Yves Simoneau. 

Tangendo as fontes iconográficas utilizadas para ilustração do material didático 

percebe-se apenas duas, uma referente à sede da ONU em Nova York, utilizada durante 

a sondagem e sensibilização do tema, e a outra ilustra a Declaração dos Direitos 

Humanos escrita numa tabula, quando se propõe a leitura e análise do documento aos 

alunos. 

 

4.2 Análise do material didático Dom Bosco 

No tocante ao material didático Dom Bosco, que corresponde a 7ª série do 8º ano 

do ensino Fundamental II, tomando como base a “Revolução Francesa” podemos 

observar diferentes características quanto a sua produção. 

Quanto à visão histórica o material supra analisado faz conexão com alguns outros 

fatos históricos inerentes a Revolução Francesa, pois mencionada, mesmo que 

sucintamente, acontecimentos que colaboraram com o evento revolucionário francês, 

sejam eles externos ou internos.  

São mencionados, os fatos externos que contribuíram para a eclosão da 

Revolução, como: a colaboração do governo francês na independência das 13 Colônias 

Britânica da América do Norte (EUA), a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Guerra dos 

Sete Anos que perdeu contra a Inglaterra.  

Também, aborda a situação interna na França, como: divisão social (os três 

estados); desejo da burguesia de participar no poder político; desejo da população de 

melhorar suas condições de vida; a excessiva cobrança de impostos, que estava 

relacionado aos gastos com a Guerra dos Sete anos e a Independência das 13 Colônias; 

e a influência das ideias iluministas. 
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Uma outra questão quanto à visão histórica é que a Revolução Francesa não foi 

sentido momentaneamente, mas em vários momentos da história, inclusive no Brasil. 

Ainda o material menciona que as ideias da Revolução Francesa trouxeram para o mundo 

os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, que inspiraram e ainda inspiram 

outras nações. 

Também, faz-se uma relação com outras nações, pois o medo de que o movimento 

se espalhasse a Prússia, Rússia, Áustria, Holanda e Espanha aliaram-se para articular 

uma interferência militar com o objetivo de pôr fim à revolução e restaurar a monarquia. 

Se levarmos em consideração que a era napoleônica faz parte da Revolução 

Francesa, consequentemente teremos outras circunstâncias, mencionada pelo material o 

fato repercutiu em toda a Europa como também em outros continentes, vamos mencionar 

aqui somente um fato que foi o Bloqueio Continental, influenciando diretamente na 

Inglaterra e Portugal e suas colônias, particularmente no Brasil, onde o material menciona 

especificamente o contexto que levou a fuga da família real portuguesa e sua corte para 

então colônia Brasil. O material menciona a influência que a Revolução Francesa teve 

sobre os movimentos de independência nas colônias espanholas na América. Quanto à 

relação entre o texto e as iconografias, disserta sobre “antecedentes da revolução” e “a 

divisão social”, para ilustrar o material traz duas iconografias, uma retratando como o 3º 

Estado carregava todo o peso do custo da administração francesa e a outra o pavor do 1º 

e 2º Estado diante do “acordar” do 3º Estado. 

Ainda mencionando a divisão social o material traz outras duas iconografias 

ilustrando quem pertencia aos três Estados, e que a grande maioria da população 

pertencia ao 3º Estado, segundo o material didático 98%, deixando bem claro a situação 

de miséria, através da vestimenta, exceto os burgueses. 

Ademais, o material propõe uma análise, através de uma ilustração, a identificação 

das classes sociais a que pertence cada uma das personagens. Em uma outra ilustração 

procura mostrar como era realizada a Assembleia dos Estados Gerais. Nessa ilustração o 

aluno tem a possibilidade de imaginar como funcionava a assembleia e onde se 

posicionavam seus membros no espaço físico do local. 

Também traz uma ilustração da tomada da Bastilha, o símbolo absolutista da 

França. 

Para demonstrar o destino do rei por ser considerado traidor e de que maneira era 

realizada a sentença traz uma ilustração da magnitude do ato. 

Uma outra figura retratando a coroação de Napoleão e sua esposa como imperador 

e imperatriz, aqui procura retratar a volta do absolutismo, situação que a Revolução 
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Francesa acontecera para acabar com tal regime político, um grande antagonismo e 

também a prepotência de Napoleão. 

Outra imagem mostra o exército de Napoleão derrotado na Rússia, onde milhões 

de soldados morreram de fome e frio, indicando para quem Napoleão perdeu a batalha. 

Com essa proposta o material tem a objetividade de criar uma estrutura cognitiva 

no aluno para que ele tenha a possibilidade de contextualizar a história, ou seja, agregar 

vários outros fatos ocorridos, à Revolução Francesa, podemos exemplificar com a 

situação do Brasil nesse período, com a vinda da família real portuguesa e sua corte para 

o Brasil, alterando totalmente o panorama sócio-político e econômico da então colônia 

lusitana. Pois tal fato foi provocado pelas guerras napoleônicas, particularmente com o 

Bloqueio Continental à Inglaterra, que nos leva a outra situação, a dependência 

econômica lusitana ao poderio britânico. Podemos observar que há um desdobramento 

histórico que propicia ao aluno uma maior compreensão histórica. 

No corpo do conteúdo foi mencionada as seguintes bibliografias: Gustavo de 

Freitas, “900 textos e documentos de história”, Thomas Paine, “Os direitos do homem”,  

Ricardo Dreguer e Eliete Toledo, “História cotidiano e mentalidades – a afirmação 

européia séculos XVII e XVIII”, Cahiers du capitain Coignet, “Dir histoire”, Joelza Ester 

Rodrigues, “História em documento”,  R. Darnton, “O grande massacre de gatos: e outros 

episódios da história cultural francesa”, C. T. Gabriel e M. I. Turazzi, “Tempo e história”, 

Leo Huberman, “História da riqueza do homem”, e, M. F. Marin “Trabalho escravo, 

trabalho livre” e as obras “Grandes impérios e civilizações: França, uma civilização 

essencial” e “História das revoluções”. 

 

5. Considerações finais 

Do que foi exposto acima, podemos observar que o referido material didático, no 

caso, “Dom Bosco”, faz uma relativa abordagem histórica contextualizada em tempo e 

espaço, existe uma visão histórica relativamente ampla, pelo menos em uma historiografia 

eurocêntrica e ocidental, pois em algum momento não é mencionada qualquer relação 

com fatos orientais (tempo e espaço). 

A utilização de fontes iconográficas é de certa maneira razoável para uma melhor 

compreensão do texto, porém há a necessidade de que o professor intervenha para que o 

aluno consiga relacionar o texto com a iconografia, pois certamente o aluno ainda não tem 

uma estrutura cognitiva sobre o assunto abordado.  

Quanto às tendências na produção do material podemos observar um certo 

positivismo, pois não foge do padrão do método cronológico, com muitas datas e nomes, 
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porém o uso de imagens corroborando com o texto é acentuado, como também a 

dinâmica onde o aluno pode, junto com o material adotado, realizar uma construção 

histórica permitindo uma maior compreensão do fato histórico estudado. Ainda nesse 

mister, podemos observar uma tendência a destacar o lado político do movimento. Como 

também mostrar a relação político-economia, pois o material enfoca na maioria das vezes 

a questão do poder político, daqueles que estão na liderança, dando a ideia que eles são 

os responsáveis pelos acontecimentos. 

Referente a análise do material didático do Estado de São Paulo percebemos que 

o tema “A Revolução Francesa e a Expansão Napoleônica” é tratado com um referencial 

teórico-metodológico diversificado. Ademais, as fontes utilizadas e indicadas para o 

desenvolvimento do tema é diversificada como livros, filmes e sites. Não obstante, o 

material iconográfico não é um recurso muito utilizado para o desenvolvimento e 

ilustração do tema, apenas utilizou-se uma imagem da Sede da ONU e Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. 

Quanto as correntes historiográficas, identificadas nas bibliografias e no material 

desenvolvido, pode-se notar a influência do marxismo, visto que a ênfase recai sobre a 

dinâmica da luta de classes neste período histórico. Ademais, busca colocar em destaque 

os antagonismos das classes – primeiro estado, segundo estado e terceiro estado – 

características da historiografia marxista, que oferece como perspectiva para percepção 

do passado a participação das massas no processo histórico como elementos ativos e 

transformadores. 

No entanto, o tempo previsto para tal situação de aprendizagem é muito curto, no 

caso duas aulas, pois o tema “Revolução Francesa” é complexo e abrangente quanto ao 

tempo e espaço. O material apenas indica as referências bibliográficas para 

contextualização do assunto, visto que fica a cargo do professor discorrer sobre o tema 

para os alunos.  Acreditamos o tempo  previsto  é curto e impossibilita a assimilação do 

aluno frente aos conteúdos e temas ministrados e, possivelmente, não há uma situação 

de aprendizagem satisfatória. 

Todavia, a principal proposta deste tema destaca-se sobre as competências e 

habilidades para a compreensão e interpretação de texto, no caso a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão e que o aluno perceba a importância do documento  e 

permanência  histórica, principalmente, para a construção do conceito de direitos 

humanos no mundo contemporâneo, que influenciou a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 
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PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÃO DE ARQUITETOS DE PRESIDENTE PRUDENTE: MAPEAMENTO E 

INVENTÁRIO DA OBRA A PARTIR DOS REGISTROS MUNICIPAIS. 
  SANA, JACQUELINE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

LUIZ, FELLIPE SAMBINELLI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MARQUES, CRISTIANA ALEXANDRE PASQUINI FELTRIN (Professor - UNOESTE) 

No intuito de ampliar o conhecimento sobre o arquiteto e a produção de arquitetura distante dos chamados
"grandes centros", o presente trabalho pretendera estudar se houve interferência do ideário moderno na região
de Presidente Prudente através da compreensão de como aconteceu a inserção do arquiteto na cidade, qual a
sua formação, suas relações de trabalho bem como sua produção e aceitação da mesma na cidade. O período
de estudo compreende a inserção do discurso moderno no pais - meados da década de 50 até meados da 
década de 70. a produção científica sobre Presidente Prudente, é inúmera, a maioria com enfoques geofísicos,
sócio-políticos, econômicos e na produção do espaço urbano. Nesse cenário, essa pesquisa não tem a 
pretensão de sanar alguma falta de estudo sobre a cidade, mas contribuir com o registro contínuo da sua
historia, por meio do registro de sua produção arquitetônica. . Em primeiro momento, realizar mapeamento para
identificação dos arquitetos que se instalam na cidade, esse mapeamento será a partir dos registros municipais.
Posteriormente, pretende-se levantar a produção arquitetônica desses arquitetos e elencar quais obras
representam o processo projetual do arquiteto. Propor o recorte teórico para analise da produção. Por fim, 
analisar a produção, identificando a interferência ou não do ideário moderno (possível recorte critico-teórico da 
pesquisa, entre os anos de 1955 à 1975. . A partir de um mapeamento das obras executadas no periodo de
estudo, considerando a autoria dos arquitetos atuantes no advento da arquitetura moderna em Presidente
Prudente, questiona-se a produção regional dos mesmos no interior do estado de São Paulo. Trabalho em
desenvolvimento.  
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A questão da inserção da mulher no mercado de trabalho muitas vezes é deixada de lado e pouco valorizada
pela memória historiográfica e social. A mulher foi reprimida socialmente, considerada nada além de um objeto
genitor, sem voz ativa. A mulher tornou-se reclusa no meio social. Tem-se então um gênero que contribuía para 
a sociedade, mas que enfrentava a rejeição dessas contribuições. Tais rejeições pelo homem e pela sociedade,
fez com que o gênero feminino tivesse um destaque negativo em nossa cultura e a ideia de inferioridade das
mulheres em relação ao gênero masculino tornou-se, até mesmo para elas, algo comum. Pode-se então levar 
em conta que a mulher de sociedades mais atuais renunciou ao poder, não por inferioridade ou por gostarem da 
opressão, mas por falta de escolha. A opressão em relação à sua força, muitas vezes cria a aparência de que a
mulher nas antigas sociedades não foi nada além de um fardo que o homem precisou carregar. O sexo feminino,
em vistas mais atuais, carregou esse conceito de berço, como algo que já veio atrelado à cultura, de que era um
gênero estagnado enquanto o tempo passava e a sociedade evoluía. A mulher em todas as épocas contribuiu
para a riqueza social, fica a questão, como a mulher, participativa e ativa socialmente, caiu no esquecimento? 
Pode-se considerar dois pontos fundamentais: a opressão por meio da religião e cultura, onde a mulher foi
socialmente oprimida e inferiorizada perante o homem e acabou por achar normal essa inferiorização; e, um 
segundo ponto seria responsabilidade da própria historiografia, que não abordou a história das mulheres,
deixando um déficit de estudos sobre o tema. Importa ressaltar que esses dois pontos se complementam, já que
as ciências eram privilégio do gênero masculino e da Igreja. A falta de oportunidades e espaço para a mulher na
sociedade se seguiu através dos anos. Tem-se em todo o mundo ocidental a mesma visão do velho continente
na forma de ver e considerar a mulher na sociedade. Pode-se compreender então que, a mulher sempre foi 
ativa, nas mais diversas culturas e sociedades, porém, passou por um período de exclusão no mundo ocidental,
que ocultou essa participação social. Cabe à História resgatar a memória e a lembrança da participação da
mulher. Assim, pode-se auferir que o presente trabalho justifica-se pela importância em refletir sobre a mulher na 
sociedade e discutir sua contribuição no mercado de trabalho. Buscando contribuir historiograficamente,
tenciona-se com este estudo promover reflexão sobre o assunto e teorizar sobre sua influência na sociedade 
brasileira atual. O trabalho tem como objetivo elucidar a participação e posição da mulher no mercado de
trabalho atual enfocando, no decorrer da história, alguns fatores que contribuíram para esta inserção em 
detrimento das dificuldades enfrentadas. A coleta de dados se dará por meio de levantamentos bibliográficos em
livros, artigos, biografias e documentos eletrônicos de sites científicos.  
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