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Resumo 
Na presente comunicação, temos como objetivo trazer uma reflexão acerca de um 
trabalho de pesquisa realizado sobre Literatura Iluminista e as abordagens presentes 
nos livros didáticos sobre o assunto. Procuramos apresentar aos leitores e ouvintes um 
outro olhar, um novo diálogo sobre a já consolidada historiografía acerca do 
Iluminismo. Através de análises das ementas da disciplina de História Moderna das 
Universidades Federais do Rio Grande do Sul, buscamos demonstrar como é tradicional 
a abordagem trazida sobre o Iluminismo e nos propomos a buscar novos caminhos. 
Destacamos que não é a grade curricular que deve determinar a organização de um 
curso, mas antes disso, é a definição do objetivo de estudo desse curso que deve 
orientar a construção desse currículo. O currículo não deve ser fixo e permanente, mas 
contextualizado nas determinações históricas do objeto de estudo a ser priorizado. 
Assim, não é o currículo que deve decidir o plano de estudo, mas projetos de pesquisa 
em torno de determinado objeto é que devem direcionar o processo de aprender e 
produzir conhecimento. Através desses fatos entendemos a relevancia da presente 
pesquisa, de forma a constituir questionamentos sobre a forma como organizamos a 
disciplina História nas Universidades. 

 

Introducción 
O presente artigo tem como objetivo analisar se é possível localizar, dentro da 

produção de conhecimento das Universidades e, consequentemente, seu diálogo com 

a produção de conhecimento dos livros didáticos, outros debates e olhares sobre o 

Iluminismo e, como irá se referir Robert Darnton, o submundo das letras do 

Iluminismo. Sob uma análise superficial, podemos perceber que, quando se trata do 

movimento Iluminista dentro dos livros didáticos, os autores/filósofos/pensadores que 

são abordados são os mesmos que compõem uma visão tradicional acerca do 

movimento, são os pensadores do Alto Iluminismo francês, conforme conceitua 

Darnton. Através da análise de como se configura o ensino de história na disciplina de 

História Moderna, bem como as abordagens que são trazidas pela mesma sobre o 

movimento Iluminista, esse artigo pretende averiguar como, e se, ocorre um diálogo 

ou debate que não o consolidado dentro da academia e se tal diálogo ocorre também 

dentro dos conteúdos sobre o Iluminismo que configuram os livros didáticos. Dessa 

forma, nossa problematização se centra no questionamento sobre as aproximações e 

os distanciamentos entre as abordagens acerca do Iluminismo dentro da disciplina de 

História Moderna das Universidades federais do RS e os conteúdos dos livros didáticos, 

afinal a Universidade tem como objetivo a formação de pessoas críticas e aptas a 
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outros olhares; além do curso de História formar os futuros professores e historiadores 

que produzirão conhecimento dentro das escolas. 

 

Marco teórico 
Ensino de História e Didática da História de Jörn Rüsen 
Na área do ensino de história, muito se avançou no que abrange o processo do 

aprendizado histórico e a didática do ensino de história; a nova concepção de currículo 

e da organização do conhecimento e conteúdos dentro da academia ganha base e 

fundamentação com a pesquisa desenvolvida por Jörn Rüsen e suas abordagens sobre 

a didática da história e a praticidade, a vitalidade da história e dos conhecimentos 

históricos não mais calcados em meros problemas teóricos ou metodológicos, mas sim 

na vida prática do homem e nos anseios da sociedade, que foi o objetivo inicial da 

História. O conceito de didática que vem se configurando, a didática moderna, muda o 

enfoque tradicional do ensino para a aprendizagem, ou seja, o aluno passa a ser o 

objeto central do propósito da didática.   

Sobre o foco na didática que tange o ensino de História, a opinião recorrente que se 

tem da didática da história, conforme nos aponta Rüsen, é que a mesma se configura 

enquanto a transposição de conhecimento acadêmico para o ensino básico, os 

historiadores viram professores; “é uma disciplina que faz a mediação entre a história 

como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e escolar.” (RÜSEN, 2010:23). 

Porém, essa opinião é falha, pois não se centra nos reais problemas que concernem o 

aprendizado histórico e a educação histórica e à relação entre didática da história e 

pesquisa histórica. Os fatores que contribuíram para esse “fechamentos” da história 

para abordagens que não mais priorizassem o ensino deve-se, principalmente, a 

institucionalização e profissionalização dessa disciplina, ocasionando o seu 

endurecimento em processes puramente acadêmicos.  

A racionalização excessiva da disciplina História acarretou em um processo da mesma 

do seu principal objetivo: a ligação com a história dos homens, da sociedade, dos 

anseios e objetivos da vida prática no tempo. Rüsen aponta para uma retomada desse 

processo, para a valorização da didática da história, não mais como um processo 

externo ao aspecto científico da disciplina, mas como um processo inerente a sua 

configuração, escrita e parte crucial do processo do aprendizado e da consciência 

histórica.  

Nosso objetivo dentro desse artigo é justamente propormos buscar onde se encontra 

o novo, o social, o não historicamente legitimado dentro das produções acadêmicas, 

que se refletem na difusão dos saberes escolares. Entendemos que a didática da 

história, bem como as demais considerações realizadas acerca do ensino de história, 

do currículo e da didática como um todo nos permitem abordar e responder aos 

questionamentos que foram aqui levantados. A didática da história nos proporciona 

sairmos da estagnação metódica e técnica que ainda permeia os cursos e disciplinas da 

História, para olhar para a mesma com um olhar focado no aprendizado desses 

conteúdos e na sua resignificação; não mais pelos viés tradicional, mas na busca de 

saberes sociais e culturais dentro da nova perspectiva que desejamos para o ensino de 

História. 



 

 

421 

Metodología 
Análise de conteúdo nas Ementas das Universidades Federais do Rio Grande do Sul 
Para realizarmos a análise das ementas disponibilizadas pelos professores para a 

disciplina de História Moderna das Universidades Federais do RS; sendo estas a FURG, 

UFRGS, UNIPAMPA, UFpel e UFSM, bem como os objetivos e bibliografias e os Quadros 

de Sequencia Lógica das mesmas, buscando o foco principal de nossa pesquisa que é a 

localização de outro olhar, outro debate a cerca dos pensadores pertencentes ao 

submundo do Iluminismo propomos, então, a aplicação da Análise de Conteúdo como 

o pressuposto metodológico, já que a mesma permite a análise da fonte proposta 

através da divisão de seu conteúdo para a criação do metatexto; o um novo 

documento com o resultado das análise. Segundo Roque Moraes, “[...] analisar 

significa dividir. Qualquer análise divide um todo em partes para, a partir daí, construir 

uma melhor compreensão do todo.” (MORAES, 2007:89).  

Compreendemos, então, que a análise de conteúdo, aos nos permitir uma 

descontração das fontes selecionadas proporciona àquele que a analisa uma 

compreensão e percepção mais amplas e objetivas do objeto da análise; a 

desconstrução do todo para a construção de um novo tipo de compreensão desse 

mesmo todo. Através da abordagem trazida pelo autor sobre o a configuração da 

análise de conteúdo, procuramos então selecionar as fontes, que foram acima citadas, 

e dentro do processo da análise desconstruir as mesmas para localizarmos as 

informações que nos proporcionarão, senão as respostas totais, pelo menos um 

avaliação mais ampla e objetiva sobre os questionamentos levantados nesse artigo.  

 

Resultados 
Resultados da análise de conteúdo 
Ao nos armarmos das fontes citadas e aplicarmos a análise em busca dos conteúdos 

relacionas ao diálogo que existe, ou não, dentro das universidades sobre os “outros” 

pensadores do Iluminismo, percebemos que estes diálogos, as ementas e QSL’s das 

mesmas se configuram com diferentes caráteres dentro das universidades. 

Primeiramente percebemos, através da análise dos Quadros de Sequencia Lógica, que 

a disciplina de História Moderna é ministrada em História Moderna como cadeira única 

na FURG, UFSM, UNIPAMPA; e como cadeira dupla, ou seja, História Moderna I e II na 

UFRGS e UFPEL; portanto, a duração e distribuição das cadeiras não é padrão dentro 

das Universidades. 

Tendo em vista esse fato, buscamos dentro das ementas da disciplina e das 

bibliografias disponibilizadas pelos professores nos sites das referidas universidades, 

identificar se o Iluminismo se faz presente, e mais precisamente, que diálogos ocorrem 

entre esse momento histórico e o “submundo” da literatura iluminista e se esta 

também se faz presente nas fontes analisadas. Dentro dessas análises, buscamos 

localizar o foco principal de nosso trabalho: o submundo da literatura Iluminista. 

Porém, ao constatarmos que apenas duas universidades trazem o momento histórico 

Iluminismo em suas ementas e objetivos e trazem também bibliografias que abordam 

o assunto, podemos concluir que o tema não é abordado em grande escala dentro das 

Universidades Federais do RS, a não ser pela FURG e UFSM.  
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Das bibliográficas encontradas que podem ressaltar o tema, localizamos na FURG: 

Robert Darnton, Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime 

e Robert Darnton, O grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural 

francesa. Na bibliografia da UFSM se fazem presente os seguintes livros: Robert 

Darnton. O Iluminismo como negócio. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; Roy 

Porter (org.) Submundos do Sexo no Iluminismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 

 

Conclusiones 
Conclusão das análises e novas propostas 
Através das análises, podemos afirmar que esses debates de fato não se fazem 

presentes em nenhum dos ambitos que analisamos, um fato muito preocupante é o de 

apenas duas Universidades trazerem em suas ementas o assunto “Iluminismo” e as 

mesmas duas trazerem leituras que abordem temas não tradicionais desse mesmo 

assunto. Apesar das amplas discussões sobre a crise na Universidade, sua configuração 

enquanto um processo social e cultural e a necessidade se revermos como a didática 

está sendo aplicada dentro de seus muros, principalmente a didática da História, ainda 

temos um caminho de debates para trilhar sobre a configuração dos saberes que são 

trazidos e difundidos dentro das Universidades e reproduzidos nas escolas. 
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