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Observem ao seu redor, a começar pela imagem
no celular, no laptop/comutador, no espaço a sua volta,
ouçam e sintam o meio em que vocês estão.

Todas as coisas que vocês estão visualizando têm
uma história, até mesmo aquilo que está dentro de
vocês em termos de pensamentos e sentimentos na
forma de vocês sentirem e perceberem, em outras
palavras tudo tem uma história.

Há história desde que existem seres humanos
sobre a face da Terra, contudo o conhecimento
histórico, enquanto tal, começou a ser sistematizado na
Grécia Antiga por historiadores como Heródoto e
Tucídides.
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“A história (...) em vez de relatar ou comprovar, é 
feita para responder às questões sobre o passado
suscitadas pela observação das sociedades 
presentes” (SEIGNOBOS apud PROST, 2008, p. 25).

O conhecimento Histórico tem como objetivo
básico compreender a realidade atual com base
em suas raízes históricas. 

Dessa forma, os historiadores questionam o 
passado buscando elementos para compreensão
do presente.

Assim, a História, além de ser uma forma de 
conhecimento, torna-se uma ferramenta para 
compreender a realidade e formar cidadãos 
críticos. 



O Grande Jogo continua o 
mesmo: 

Como engolir a maior parte 
do mundo, ou pelo menos 
mais do que seu oponente 
pode engolir. 

São apenas os jogadores 
que mudam. 

Durante a Guerra Fria, foram 
os EUA contra a União 
Soviética. 

E em 1805, o ano em que 
este cartoon foi publicado, 
os principais concorrentes 
eram os britânicos e os 
franceses.

https://www.bl.uk/collection-items/the-plumb-pudding-in-danger---or---state-epicures-taking-un-petit-souper-by-gillray


Fonte da charge: Welcome Library: 'A cholera
patient', caricature of a cholera patient
experimenting with remedies (Robert Cruikshank's
random shots No. 2) - 1832

O que o passado pode nos dizer
sobre a COVID-19 e nosso futuro??? 



DURANTE ESSA PANDEMIA, HISTORIADORES COGITARAM 
BUSCAR ORIENTAÇÃO NO ORÁCULO DE DELFOS?

§ A COVID-19 pode ser comparada a peste

negra?

§ E a gripe de 1918?

§ Que lições da história podem ser aplicadas

aos dias atuais?

§ Como uma exploração do passado se

[re]conecta ao nosso presente? A história

pode nos mostrar o que queremos saber?

Grécia Antiga– Entre os 8 a.C. e 2 a.C

“Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo” 
Inscrição no oráculo de Delfos, atribuída aos Sete Sábios (c. 650a.C.-550 a.C.)



§ Cólera (1817) mostrou para as 
elites algumas vulnerabilidades
– quanto maior o nº de pessoas
doentes, o ar e a água estiverem
contaminados, até pessoas ricas
podem morrer;

§ Gripe espanhola (1918-1819) –
CDC utilizou o “distanciamento
social” como estratégia para 
diminuir os indicadores de 
contágio: “achatar a curva”;

§ Zika (2016) – a necessidade dos 
cientistas de refletir sobre a
importância do 
compartilhamento de dados 
(análise mais robustas e rápidas).



• A disciplina da “história da 
medicina” tem mais a oferecer do 
que simplesmente um álbum de 
invenções coloridas;

• Saúde e direito são inseparáveis;

• A democracia faz bem à saúde X 
governos autoritários;

• Pobreza, desigualdades, 
preconceito e racismo: sentenças
de morte.

Lições ignoradas…😰



O uso da informação e ou dados
de pesquisa exige que nos 
preocupemos com as fontes. 

§ Quem disse? 

§ Quem escreveu? 

§ O que de fato foi dito? 

§ O que de fato foi escrito? 

§ Há provas ou outras 
referências? 

§ O uso errôneo ou omissão de 
informações, nesse campo da 
saúde, é imperdoável e 
irreversível. 

E se existem dúvidas, o cuidado
é guia para a ação segura.



Fonte: Folha de São Paulo, 29 de fevereiro de 2020 Fonte: A onda de Fake News (Notícias Falsas) é o tema da charge de Luiz 
Fernando Cozac



Fonte: BBC News, 23 de fevereiro de 2022 Fonte: Jornal Nacional, 04/07/2022



Fonte: Quinho, Estado de Minas, 31 de Julho de 2022 Fonte: TechTudo, 13 de agosto de 2022



https://rncd.org/



O olhar de uma Criança...

Há muitas maneiras de “ver” o mundo....

O olhar de um Pintor....

O olhar antes da Escrita...

Há tantas outras 
possibilidades...O que significa conhecer....



Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas
http://informacaopublica.org.br/?p=4315

https://www.metropoles.com/mundo/guerra-vive-apagao-de-dados-apos-aumento-dos-bombardeios-na-ucrania



O MAPA MUNDI 
MOSTRA O 

MUNDO COMO
REALMENTE É?

O mapa mundi tradicional





MAPAS...



§ 585.950.085 casos confirmados de 
COVID-19

Fonte: WHO em 12 de agosto de 2022 
[https://covid19.who.int/]



§ 6.425.422 mortes
Fonte: WHO em 12 de Agosto de 2022 
[https://covid19.who.int/]



COVID-19 Dashboard no 
Mundo

12.355.390.461 doses de vacinas administradas
Fonte: WHO em 12 de agostode 2022 [https://covid19.who.int/]

Globally, as of 6:36pm CEST, 12 August 2022, there have been 585.950.085 confirmed
cases of COVID-19, including 6.425.422 deaths, reported to WHO. As of 9 August 2022, 
a total of 12.355.390.461 vaccine doses have been administered.



COVID-19 Dashboard Brasil

https://covid.saude.gov.br/
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https://covid.saude.gov.br/
https://bit.ly/3Am2tx3


O OLHAR LÁ DE 
CIMA...... 

PARECE TÃO MAIS
SIMPLES! 



REALIDADES
MÚLTIPLAS.....



EXPOSIÇÃO “CAMINHANDO EM SEUS SAPATOS – 2017”

Museu da Empatia 
(SP) 

Pessoas escolhem 
pares de calçados 

para andar, 
enquanto OUVEM 

as histórias do 
OUTRO.

“Estar na pele de alguém?”



Imagens são fortes representações de nossas visões de 
mundo!



“No lugar do outro”... 

Exposição de um 
artista chinês (2017)

Derramamento de 
óleo (2019)

A humanidade tem memória bem curta!!!

First embrace(2020)



No medo, as semelhanças: 
Mossul (Iraque) e  Morro do Alemão (Brasil) 

Exposição “Dois olhares, duas guerras” - 2017





Relatório da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) 

Pandemia amplia desigualdade e 826 milhões
passam fome no mundo - um aumento de cerca de 46 
milhões desde 2020 e 150 milhões desde 2019.



A insegurança alimentar tem se agravado no Brasil, e a 
fome está ainda mais presente na vida dos brasileiros em
2022. Segundo dados do novo Inquérito Nacional sobre
Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-
19 no Brasil, apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso
pleno à alimentação no país.

A fome já atinge 33,1 milhões de pessoas.



Não se apagam ideias...



É uma obra do artista @edsonpavoni
em colaboração com 
@rogerio.f.oliveira, @rogerioze , 
@Alanarizzo , @guibullejos, 
@gabrielaveiga , @madalosso , 
@john.pyc e os jornalistas e voluntários 
que continuamente adicionam histórias 
à este memorial.

https://inumeraveis.com.br/





“Estar na pele de alguém?”

Museu dos Meninos: 
a narrativa de jovens pretos 

moradores de favela
https://www.museudosmeninos.com.br/

A iniciativa tem como finalidade criar e 
preservar a história de jovens 

pretos e moradores de favela, com um 
projeto artístico e transdisciplinar, de 

mapeamento e preservação de memória.

https://www.museudosmeninos.com.br/


Tipos de conhecimento...

Quando acaba o diálogo, sobem os muros....



O MEDO DE TER “OPINIÃO”

Há diferença entre opinião e argumento!



Compreender que há outros “pontos de vista”!

O MEDO DE TER “OPINIÃO”



A classificação dos tipos de conhecimentos é só um recurso acadêmico, 
metodológico. 

No nosso dia-a-dia, eles estão presentes em nossas relações sociais.

Todos os conhecimentos são produzidos por ações humanas, ao longo do 
tempo histórico. 

Diferentes tipos de conhecimento...



COMO OS OBSERVAMOS EM NOSSO DIA-A-DIA...

Eu sou a favor do uso do 
cannabis.
Tenho amigo que está 
sofrendo por não poder

utilizar.

A terra é plana Tomar um chá 
de boldo, é 
ótimo para 
enjoo 

Sou contra a pena
de morte!
Acho  injusto...



O QUE VOCÊ PENSA?

Quem aparenta ser um
Homem Bomba?



O QUE VOCÊ PENSA?

O tempo passou 
mesmo?

Sec XXI - RJ

Sec XIX- RJ



O QUE VOCÊ PENSA?

É “macumba” ou
são práticas 
religiosas?



E se... 

Compreender que seus saberes são apenas “uma” visão de mundo



“(...) a aquisição do conhecimento depende não
só da possibilidade de acesso a acervos de
informação, mas também da inteligência,
pressupostos e práticas individuais.“ (BURKE,
p. 161)

● leitura extensiva X leitura intensiva; 

● sistema de notas;

● livros de lugares-comuns;

● obras de referência;

● índices remissivos e sumários;

● organização temática X organização 

alfabética.

Aquisição do conhecimento: a parte do leitor  



“Os jesuítas levaram suas categorias aristotélicas
consigo para a China e assim interpretavam os
princípios de yin e yang como “matéria” e
“forma”. Os leitores não tinham como criticar
esses estereótipos. Seus livros de lugares-comuns
frequentemente viravam antologias de
preconceitos “ (BURKE, p. 175)

● início da catalogação em fichas (cartas de 
baralho); 

● fragmentação do conhecimento;

● referências e a busca do conhecimento;

● domesticação e estereotipação do “exótico”.

Aquisição do conhecimento: a parte do leitor  



“Temos todo o dia várias notícias, e às
vezes se contradizem, mas todas são
apresentadas como verdadeiras” (BURKE,
p. 180)

● ceticismo filosófico;

● parcialidade e imparcialidade;

● a abundância da “crítica” e a busca pela 
verdade;

● como avaliar os testemunhos? 

● a crise do conhecimento - Europa, séc. XVII 
– XVIII;

● leitores céticos práticos.

A confiança e a desconfiança



“O espirito geométrico não está ligado à
geometria que não possa ser transportador para
outros domínios do conhecimento” (FONTENELLE
apud BURKE, p. 175)

● discurso do método, de René Descartes;

● axiomas e teoremas;
● o método geométrico (ordine geométrico demonstrata);

● alfabeto do conhecimento (alphabetum
cognitorum);

● a busca por demonstrar a veracidade da 
afirmação.

A confiança e a desconfiança



“A observação cada vez mais precisa e cuidadosa, graças 
a observatórios, telescópios, microscópios e outros 
instrumentos, desempenhavam papel importante no 
processamento ou produção do conhecimento do 
mundo natural - e também social” (BURKE, 2003, p. 183-
184)

● conhecimento universal X conhecimento particular;

● surgimento do empirismo - séc. XVIII;

● método da experimentação;

● a procura da sistematização do conhecimento;

● Nova Ciência, de Giambattista Vico.

A confiança e a desconfiança



“No século XVIII, Giambattista Vico ofereceu sua 
própria analise dos ídolos (de Francis Bacon), ou 
como ele dizia, a ‘arrogância’ (boria), em 
particular a arrogância das nações, cada um 
supondo ter descoberto a civilização, e 
arrogância dos eruditos, que acreditavam que 
suas ideias eram tão antigas quanto o mundo
(Nova ciência, seções: 124-8)” (BURKE, 2003, p. 
187)

● busca da objetividade;

● notas de pé de páginas e o retorno às fontes;

● credulidade e incredulidade.

A confiança e a desconfiança



Quem construiu a Tebas de sete portas?
Nos livros estão nomes de reis:

Arrastaram eles os blocos de pedra?

E a Babilônia várias vezes destruída
Quem a reconstruiu tantas vezes?

Em que casas da Lima dourada moravam os construtores?
Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha 

da China ficou pronta?

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo:
Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares?

A decantada Bizâncio
Tinha somente palácios para os seus habitantes?

Mesmo na lendária Atlântida
Os que se afogavam gritaram por seus escravos

Na noite em que o mar a tragou?

O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho?

César bateu os gauleses.
Não levava sequer um cozinheiro?

Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada naufragou.
Ninguém mais chorou.

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos.
Quem venceu além dele?
Cada página uma vitória.

Quem cozinhava o banquete?

A cada dez anos um grande Homem.
Quem pagava a conta?

Tantas histórias.
Tantas questões.

Bertolt Brecht (Augsburg, 10 de Fevereiro de 1898 — Berlim, 14 de Agosto de 
1956) foi um influente dramaturgo, poeta e encenador alemão do século XX.

https://youtu.be/PJLR9qAWPyU

PERGUNTAS DE UM TRABALHADOR QUE LÊ

https://youtu.be/PJLR9qAWPyU


PARA REFLEXÃO

Releiam o poema intitulado “Perguntas
de um trabalhador que lê”, busquem
identificar os questionamentos feitos e 
relacione-os com a ideia de que todos
os seres humanos são sujeitos da 
História e não apenas os “grandes
líderes”.



Dica de Leitura: “O ensaio
sobre a cegueira” - José 
Saramago

“Existem dois personagens
que sobressaem: a mulher
do médico e o cão das 
lágrimas. 

Simbolizam a solidariedade, 
a compreensão para com o 
outro e a disponibilidade
permanente para ajudar. 
Precisamos imitar a mulher
do médico e o cão das 
lágrimas. 

Necessitamos de 
solidariedade e de 
compreensão.
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HISTÓRIA, 1° Ano do Ensino Médio
O tempo presente, o trabalho do historiador e 
a relação passado/presente no estudo da 
História



TODAS AS 
VIDAS 

IMPORTAM!

Obrigada!
Sigam 
buscando seus 
sonhos!!!


