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Apresentação da coleção  

O PET-História da Universidade Federal do Paraná foi fundado em 1992. Durante mais 

de duas décadas o grupo tem desenvolvido uma série de atividades que visam explorar o eixo 

básico do Programa de Educação Tutorial do MEC/SESU: relacionar atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Nos últimos anos, em especial, alunos bolsistas e não bolsistas têm 

realizado uma série de atividades inovadoras e buscado torná-las públicas para que a 

comunidade extra acadêmica possa se beneficiar de seus resultados. Com auxílio das 

ferramentas da internet, por exemplo, cada vez mais o trabalho tem ganhado visibilidade 

nacional (muitas das atividades realizadas podem ser acessadas pelo blog do grupo 

http://pethistoriaufpr.wordpress.com/) e a publicação anual da Revista Cadernos de Clio tem 

permitido o contato de graduandos dos cursos de História do Brasil e do exterior, por meio da 

difusão e publicação de pesquisas desenvolvidas por acadêmicos.  

Dentro dessa perspectiva de disponibilizar materiais produzidos pelo grupo, nesse ano 

de 2014 decidimos criar uma Coleção exclusiva para publicação de Material Didático produzido 

no âmbito das atividades que envolvam alunos do PET-História da UFPR. A presente Coleção 

visa, portanto, trazer a luz pesquisas inovadoras realizadas por petianos e seus colegas de 

graduação no âmbito da Universidade com finalidade de divulgar o potencial desses trabalhos 

para o uso com alunos nas escolas. Escrita em uma linguagem acessível, a Coleção Didática 

tem como objetivo central problematizar temas de historiografia de diferentes períodos, 

coletar documentos e propor reflexões que permitam aos professores da rede de ensino 

pública e privada acesso a um material inédito que proporcione uma maior aproximação e 

diálogo entre academia e escolas. Esperamos, com essa nova Coleção, estimular a todos, 

petianos, graduandos em História, professores e alunos das escolas brasileiras, a produção 

crítica do conhecimento sobre o passado, bem como explorar sua potencialidade de diálogo 

entre diferentes modos de viver. O trabalho se baseia em perspectivas plurais que incluem 

reflexões sobre temas que possam ajudar na construção de uma sociedade mais democrática, 

colaborando assim para a formação cidadã dos jovens brasileiros.  

Primavera de 2014 

PET-História da UFPR 
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Oficina de História do Brasil para estrangeiros 

Alicerçado sobre o tripé do ensino, pesquisa e extensão, os integrantes do PET, para 

cumprirem com suas incumbências educacionais, formulam oficinas e grupos de estudo que 

vinculem temas alusivos à História, visando aprimorar o contato entre a comunidade 

acadêmica e a externa ao ambiente universitário. A oficina de História do Brasil para 

estrangeiros foi concebida a partir de uma indagação de um aluno intercambista do curso de 

economia da UFPR: como entender a política econômica de Juscelino Kubitschek sem nunca 

ter ouvido falar dele em seu país de origem? A partir desse relato, interceptado por um 

membro do PET-História, desenvolveu-se uma discussão sobre o que os intercambistas 

conhecem e entendem sobre a História do Brasil, e de que maneira esses conhecimentos 

poderiam lhes ser úteis para o aproveitamento de sua estadia no país, tanto no âmbito 

acadêmico como também para enriquecer a experiência intercultural característica do 

intercâmbio. 

 Desta reflexão surgiu a ideia para a oficina que, em sua primeira edição, em 2012, 

atendeu apenas aos intercambistas e alunos do curso de português para estrangeiros do 

Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR (CELIN). Contudo, observando a demanda de 

outros estrangeiros alheios à universidade, optou-se por repensar a oficina para atender a um 

público mais abrangente, por exemplo, imigrantes que habitam em território brasileiro e se 

interessaram pela proposta das atividades da oficina. 

 Partimos de uma bibliografia didática como modelo temático e cronológico para as 

aulas. Pensamos em qual seria a melhor maneira de expressar esse conhecimento aos 

intercambistas, estruturando a oficina em módulos que compreendem a histórica política, 

econômica, social e cultural, trabalhada com o amplo auxílio de recursos multimidiáticos como 

imagens, vídeos, músicas e outras produções nacionais que dissessem respeito a determinados 

períodos históricos. Assim, buscamos também aproximar os alunos das experiências culturais 

brasileiras, de uma cultura recorrente em meios externos à oficina e que poderia beneficiá-los 

de alguma maneira. 

 A partir das leituras bibliográficas, organizaram-se sete módulos principais: o Brasil 

colonial; a corte joanina no Brasil; a Independência e o Império Brasileiro; a República Velha e 

a Segunda Guerra Mundial; a redemocratização após o Estado Novo; a Ditadura Militar; e da 

redemocratização até dias atuais. Essa divisão foi concebida a partir de referenciais teóricos 

que estruturam especificidades de cada período mencionado em aspectos políticos e 

econômicos bem como questões sociais e culturais. Transmitimos estes conteúdos também 

com filmes, indicações de leituras (acadêmicas ou não), músicas, enfim, produtos culturais que 
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eram também demandas dos alunos, devido ao fato de sentirem falta de um conhecimento 

mais amplo acerca de temas que muitas vezes são alheios à sala de aula. 

 Outros dois módulos alternativos que tratavam da música brasileira e regional, além 

de conteúdos gastronômicos, foram elaborados a partir do interesse do público da oficina. Por 

fim, também foram exibidos filmes de produção e temática nacionais, escolhidos pelos 

próprios alunos dentre sugestões dadas pelos ministrantes durante as aulas, como Caramuru e 

O Ano Em Que Meus Pais Saíram de Férias, criando pontos de contato entre os intercambistas 

e a produção cinematográfica brasileira. Dessa maneira, foram organizados encontros mais 

descontraídos onde o grupo assistiu aos filmes indicados, conversou sobre música - e também 

as ouviu -, comeu comidas típicas brasileiras de diferentes regiões do país, entre outras 

atividades. 

 O público das edições das oficinas foi constituído de uma grande variedade de pessoas, 

de diversas nacionalidades, como sul-coreana, iraniana, japonesa, italiana, austríaca, alemã, 

francesa, espanhola, colombiana, argentina, peruana e norte-americana. A cada aula era 

percebida a necessidade de reformulação do material, através dos conhecimentos prévios dos 

alunos e dos questionamentos e debates gerados ao decorrer da oficina. Assim, optamos por 

deixar, nas edições subsequentes, o cronograma e os conteúdos mais abertos a mudanças que 

partem das demandas dos estrangeiros e também das necessidades da turma relacionadas a 

conhecimentos prévios, áreas de interesse, perfil da turma, entre outros. 

 Outra necessidade percebida foi a de traçar cada vez mais conexões entre a História do 

Brasil com a História chamada Geral, mostrando que a história de nosso país não está distante 

nem isolada dos países dos alunos participantes. Foi possível evidenciar que a História do Brasil 

não é muito conhecida nos países de proveniência dos intercambistas. Embora os integrantes 

da América do Sul tivessem significativas noções sobre temas alusivos ao Brasil, notavelmente 

sobre a Ditadura Militar, bem como a familiaridade com os fluxos imigratórios para o Brasil 

durante os séculos XIX e XX, era marcante o desconhecimento sobre diversos aspectos da 

História do Brasil. Outro desconhecimento dos integrantes se encontrou no que tangia a 

participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sobre a qual nem mesmo os integrantes 

americanos, alemães e italianos, nacionalidades que tiveram maior contato com os brasileiros 

durante a guerra, tinham conhecimento. 

 A oficina já teve cinco edições. Nas três primeiras edições, que ocorreram em 2012 e 

2013, trabalhou-se com um público de estrangeiros, em sua maioria, estudantes de 

intercâmbio os quais estavam envolvidos com a Universidade Federal do Paraná. As duas 

edições ocorridas em 2014 revelaram um público um pouco diferente. Em uma delas havia 
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intercambistas, contudo estes eram uma parte menor da turma. Estrangeiros que já viviam no 

Brasil há algum tempo foram o público predominante.  

A outra edição de 2014 reuniu imigrantes haitianos e foi realizada em parceria com o 

CELIN da UFPR, o qual proporciona aulas de português a esses estrangeiros. A experiência foi 

um pouco diferente, pois o público não estava necessariamente inserido na universidade, 

como era o caso dos estudantes intercambistas, contudo, a experiência foi muito proveitosa, 

pois foi necessária uma adaptação maior na abordagem da oficina e na linguagem utilizada. 

A Oficina de História do Brasil para estrangeiros proporcionou não só aos alunos 

participantes, mas também aos ministrantes, uma intensa troca de conhecimento sobre a 

História e a docência. Por meio de seus entendimentos sobre a História do Brasil, os 

intercambistas fizeram conexões e assemelharam o processo histórico de seus próprios países 

e comentaram as semelhanças e diferenças. Foi precisamente a partir desses comentários e 

discussões que se originou a constante necessidade de reformulação do material. Percebemos 

pelas indagações e conversas durante a oficina que o ensino de História nesses países muitas 

vezes não dialoga com a História do Brasil, e vice-versa – especialmente conteúdos 

relacionados a países asiáticos. Mesmo com diferentes realidades e perspectivas provenientes 

do ensino de História, encontramos nos participantes a surpresa de perceber um processo 

histórico que pode ser muito semelhante e mesmo interligado com o de seus países de 

origem. 

Parece que esse fluxo migratório para o nosso país deve continuar por algum tempo e 

a demanda pelo ensino da história do Brasil para estrangeiros pode vir a ocorrer em outros 

lugares. Por conta disso consideramos válido dividir nossa experiência e apresentar algumas 

atividades desenvolvidas para que sirvam de inspiração para trabalhos com propostas 

congeneres. O material que segue não se pretende um curso completo, mas um conjunto de 

ideias a partir das quais se possa desenvolver ações que atendam as necessidades específicas 

de cada caso, que mudam bastante como relatado acima. 

Um bom e divertido trabalho! 

 

 

 

 

 

 



 11 

Relatos de viajantes clérigos sobre os povos nativos do Brasil no século XVI 

 

Usualmente, quando se fala em história do Brasil, esta é tratada como iniciada em 

1500, com a chegada dos portugueses. Realmente há uma grande dificuldade em se trabalhar 

a história do Brasil pré-Cabral. Porém, podemos ao menos tentar destacar os povos nativos em 

fontes escritas por viajantes clérigos europeus. Pretende-se aqui apontar a importância desses 

povos nativos e sua relação com os povos europeus. 

Jean de Léry, missionário calvinista francês, escreveu sobre os nativos brasileiros em 

1556: 

 “Depois que os franceses começaram a traficar com o Brasil, os selvagens colheram 

vantagens das mercadorias que começaram a receber. Por isso louvam os traficantes; pois 

outrora eram obrigados a se servir de espinhas em vez de anzóis e agora gozam das vantagens 

dessa bela invenção que é o anzol de ferro.”1 

A partir da fonte acima, é possível pensar algumas questões: 

 

 Qual a intenção dos franceses no Brasil?  

 O que os europeus queriam ao fornecer objetos de metal aos nativos? 

 Como os nativos podem ter reagido a essa “bela invenção” e quais suas 

consequências? 

 

Fernão Cardim, padre jesuíta português, escreveu em 1583:  

 “Entre eles aparecerão, algumas vezes, alguns feiticeiros, a que chamam Caraíba, 

Santo ou Santidade, e é de ordinário algum índio de ruim vida: este faz algumas feitiçarias, e 

cousas estranhas à natureza, como mostrar que ressuscita a algum vivo que se faz de morto, e 

com esta e outras cousas semelhantes traz após si todo o sertão enganando-os dizendo-lhes 

que não rocem, nem plantem seus legumes, e mantimentos, nem cavem nem trabalhem etc., 

porque com sua vinda é chegado o tempo em que as enxadas por si hão de cavar, e os panicús 

ir às roças e trazer os mantimentos” 

 “Não têm nome próprio com que expliquem a Deus, mas dizem que Tupã é o que faz 

trovões e relâmpagos, e que este é o que lhes deu enxadas e mantimentos, e por não terem 

outro nome mais próprio e natural, chamam a Deus de Tupã”2 

 

                                                             
1 LÉRY, Jean de. Viagens à Terra do Brasil. 2ed Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1961. 
2 CARDIM, Fernão. Tratados da Terra e Gente do Brasil. (1540?-1625). São Paulo: USP, 1980. 
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Para pensar: 

 Como os padres jesuítas usavam a religião dos nativos para ensinar o cristianismo? 

 Por que era importante para a Coroa Portuguesa que os nativos fossem convertidos? 

 

Música como fonte histórica 

Para trabalhar de forma diferenciada com os alunos estrangeiros a questão da 

diáspora nordestina durante a construção de Brasília na década de 1950 e a questão da 

crescente urbanização dessa época nas principais capitais do sudeste brasileiro, utilizamos 

uma abordagem através de fontes primárias audiovisuais. Neste caso, pode-se utilizar as 

músicas Triste Partida, de Luiz Gonzaga, para referenciar o primeiro caso, e Chega de Saudade 

de Vinícius de Moraes, para o segundo caso. 

Através de uma breve explicação do contexto histórico para situar os alunos, apresentam-se as 

músicas e as letras. Pode-se propor duas questões básicas para iniciar um debate: 

 O regionalismo e as diferentes formas de linguagem: o sotaque dos intérpretes podem 

ser explorados de forma pedagógica para mostrar as formas culturais das diferentes 

regiões do Brasil. Desta forma, o aluno pode pensar como se dá a mesma problemática 

em seu país. 

 O preconceito no presente: debater com os alunos os preconceitos linguísticos que 

surgiram e tentar envolvê-lo nos debates atuais sobre os desrespeitos no que tange a 

situação dos nordestinos em regiões do sul e sudeste do Brasil.  

Ao apresentar a Bossa Nova, é possível também que o professor explore a situação da 

classe-média carioca pré-golpe civil-militar de 1964 e as políticas econômicas do governo 

brasileiro e, desta forma, elencar essa mesma questão com a MPB do período ditatorial e 

como a essa mesma classe-média se tornou combativa através da música. 

Surgem duas novas propostas a se pensar: 

 Em comparação com a situação nordestina, como estava a vida da população urbana e 

por que essa estilo de vida atraia e se tornava um modelo brasileiro de ser: boemia 

carioca. 

 Como o estudante estrangeiro reconhece esse estilo de vida brasileiro idealizado e 

quais características são contraditórias à imagem do Brasil nas músicas apresentadas. 
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Trabalhar com música, de forma geral, é trabalhar com um dos principais produtos 

culturais exportados pelo Brasil, junto da noção idealizada e muitas vezes supervalorizada de 

um povo alegre, cordial e festivo. Através dessas abordagens, o professor pode, além de 

apresentar momentos históricos de forma pedagogicamente lúdica, debater essas idealizações 

e descontruir ideias que se tornam muitas vezes preconceituosas. 

Heróis nacionais e seu papel na construção da identidade do país 

Ao debater heróis nacionais brasileiros em sala de aula, como Tiradentes, é provável que 

os alunos se recordem dos heróis da história de seus próprios países – muitas vezes ligados aos 

mitos de origem. Autores como Eric Hobsbawm e Benedict Anderson possuem um 

posicionamento teórico crítico em relação a essas “tradições inventadas”, e as apropriações 

políticas que lhes servem de instrumento. Estes historiadores apontam para uma continuidade 

inventada da história das nações e de outras instituições, na intenção de atribuir-lhes sentido. 

A composição de um “panteão cívico” de heróis nacionais é parte importante da construção de 

identidade de um país – heróis como Tiradentes para o Brasil e Artigas para o Uruguai foram 

importantes para aproximar povo e Estado, homogeneizando diferenças em um projeto único 

de nação. 

A partir disso, é possível propor algumas questões a serem pensadas: 

 Algum herói nacional brasileiro chamou sua atenção, seja por ser nome de uma praça, 

por causa de uma estátua, de um feriado, etc? 

 Quais são os heróis nacionais do seu país de origem? Existem monumentos, praças, 

prédios públicos, cidades e ruas em homenagem a eles? 

 A que eventos estes indivíduos estão associados? Por que, na sua opinião, estes 

acontecimentos são considerados importantes para a formação do seu país?  

 

O eurocentrismo e o ensino de História 

É notável a influência europeia no estudo da História no Brasil, tanto nos níveis 

fundamental e médio, quanto no nível superior. Até hoje a história da Europa é colocada numa 

posição privilegiada em detrimento de outros continentes ou de uma história regional. Isso é 

notável quando percebemos que só começamos a estudar a história de nosso país com a 

chegada dos portugueses, assim como de África e Ásia só são estudadas quando tem alguma 

conexão com o contexto europeu. 
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Um exemplo dessa hierarquização é o de que, em um país onde metade da população 

é negra ou mestiça, apenas em 2003 foi aprovada a lei de número 10.639, que obriga o ensino 

de História e Cultura Afro-brasileiras nos níveis fundamental e médio. 

A partir disso, é possível propor uma reflexão e consequente debate aos alunos:  

 

 Tendo em vista a questão do eurocentrismo no estudo da História, discuta as possíveis 

consequências desse tipo de abordagem e as possíveis relação dessa questão com seu 

país de origem. 

Link para a lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm 

 

Pensando o racismo: perspectivas históricas 

Discutiu-se, em sala de aula, a constituição histórica da discriminação racial e racismo 

no Brasil. Para formular uma problemática, abordamos esses temas em comparação aos 

Estados Unidos. Em um primeiro momento, foram apresentadas profundas diferenças 

históricas que marcaram a constituição do regime escravocrata nos dois países. Um, de 

colonização predominantemente ibérica e quinhentista, que adotou a exploração da 

escravidão negra numa sociedade marcada pela desigualdade estrutural entre seus membros – 

demonstrada em sala de aula pelos códigos penais das Ordenações Filipinas (1595). O outro, 

de colonização predominantemente britânica a partir da segunda metade do século XVII, que 

passa a explorar significativamente mão de obra escrava negra no século XVIII, num contexto 

de igualdade formal entre os indivíduos e cidadãos, como foi exemplificado pela Declaração da 

Independência dos EUA (1776). 

A partir disso, foram discutidos os aspectos centrais da constituição do racismo em 

ambos os países após a abolição da escravatura, contrapondo a discriminação racial por marca, 

no Brasil, em comparação com as práticas segregatórias aplicadas até a década de 1960 nos 

Estados Unidos e o racismo por origem. 

A partir dessa dinâmica de aula, pode-se pensar em alguns itens a serem discutidos com os 

alunos.  

 

 Como pode ser pensado o racismo no seu país de origem atualmente, em comparação 

ao caso brasileiro? 
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 Em sua opinião, qual dos tipos de racismo abordados em sala podem ser evidenciados 

em seu país? Por marca ou por origem? Quais motivos históricos você elencaria como 

responsáveis pela sua escolha? 

 

Sobre a temática da constituição histórica do racismo, selecionamos alguns links de interesse. 

 

 A distinção entre racismo “de marca” e “de origem” é uma categoria difundida nas 

Ciências Sociais no Brasil, elemento importante da análise feita por Florestan 

Fernandes, João Baptista Borges Pereira e Oracy Nogueira. A argumentação desses 

autores pode ser conferida em um artigo de doze páginas disponível em 

http://www.usp.br/revistausp/68/14-florestan-joao-oracy.pdf.  

 Ideias para suscitar a discussão sobre a constituição da escravidão negra e do racismo 

podem ser buscadas nos seguintes trabalhos: 

 Sobre a escravidão negra nos EUA, ver o artigo de Ana Paula Pruner de Siqueira sobre 

o livro de Ira Berlin, Gerações de cativeiro, em: 

http://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/10598/6253. O livro de Robin Blackburn, A 

construção do Escravismo no Novo Mundo, publicado pela Editora Record (2003) 

também constitui uma potencial referência ao estudo desse tema.  

 

A escravidão no ensino da História do Brasil 

Quando pensamos na construção historiográfica a respeito do Paraná é inevitável nos 

deparar com a questão da omissão do papel do negro em nossa História. Entendemos que esta 

recusa historiográfica em trabalhar com o papel da escravidão no Paraná abre espaço para 

trabalhar a construção identitária do Sul do Brasil com os estrangeiros, identidade esta 

desenvolvida a partir de um discurso de branqueamento, o qual exalta o papel dos imigrantes 

europeus em detrimento dos negros. A partir dos estudos desenvolvidos por Joseli Mendonça, 

pode-se refletir a respeito da grande importância dos escravos negros na construção de 

Curitiba, como observado na obra a seguir, de Jean Baptiste Debret, no início do século XX.  
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 Pensando a respeito da construção historiográfica sobre o racismo, como podemos 

pensar o papel da escravidão na construção do Paraná?  

 Por que o discurso historiográfico do início do século XX buscou exaltar o papel do 

europeu branco em detrimento do escravo negro? 

 Como podemos conectar este assunto da construção historiográfica com o racismo 

praticado atualmente em nome do discurso de um “Paraná branco”? 

Lembre-se que o assunto do racismo não deve ficar restrito apenas ao Paraná ou ao Brasil, 

entendendo-se a necessidade de conexão com temas gerais da construção historiográfica em 

prol de uma identidade que se baseia em um mito de origem excludente, como por exemplo, 

nos Estados Unidos, onde há o mito de origem da imigração de puritanos britânicos, excluindo 

qualquer interação com etnias autóctones e, posteriormente, com os escravos negros. 

O papel da ditadura militar na formação da sociedade e da identidade 

nacional 

 
Ao abordar a temática da ditadura militar, é comum que surjam curiosidades sobre a 

resistência, sobre o consentimento e sobre a não-ação frente ao regime. Este último 

frequentemente causa indignação dos estudantes e desperta a curiosidade de como várias 

pessoas se omitiram na luta contra a ditadura. Essa atividade propõe apresentar aos alunos os 

meios utilizados pelo regime militar para construir um discurso de poder, como por exemplo a 

propaganda e a educação. 

 Quanto às propagandas, Pra Frente Brasil e Esse é um País que vai pra Frente, 

representam muito bem a ideologia que o regime desejava transmitir e estão disponíveis no 

Imagem: Jean Baptiste Debret, 1827 
http://www.gilsoncamargo.com.br/blog/pintores-da-paisagem-paranaense/ 
Acesso em: 08/12/2014 
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youtube através dos links: https://www.youtube.com/watch?v=r1H2goWC6ug e 

https://www.youtube.com/watch?v=SVmQ-YPM4KI. 

 No que se refere à educação, a disciplina de educação moral e cívica exprime bem a 

ideologia do regime. Com as introduções e as mensagens destinadas aos professores tem-se 

textos que discorrem explicitamente sobre os objetivos dessa nova disciplina, podendo então 

propor dois questionamentos aos alunos.  

A partir do exposto, pode-se propor as seguintes questões aos alunos: 

 Após ler introduções de livros didáticos, a mensagem aos professores e as definições 

de moral, direito e dever, quais você acha que eram os objetivos da EMC (Educação 

Moral e Cívica)? 

 Você considera que elementos da EMC continuam presentes na sociedade brasileira 

de hoje? Se sim, como eles aparecem e qual sua influência no cotidiano? Há algum 

momento na história de seu país em que essas ideias se estiveram presentes? 

 

Fontes para o desenvolvimento desta 

atividade: 

“Diz a Constituição Federal que “Todos os 

brasileiros são obrigados ao Serviço Militar ou 

outros encargos necessários à Segurança 

Nacional nos termos e sob as penas da Lei”.  

Mas, o moderno “conceito de Segurança 

Nacional, muito mais explicitamente que o de 

Defesa Nacional, toma em linha de conta a 

agressão interna e corporificada na infiltração e 

subversão ideológica, até mesmo nos 

movimentos de guerrilhas, formas hoje mais 

prováveis de conflito que a agressão externa”. 

Assim, para que os brasileiros compreendam a 

sua honrosa obrigação Constitucional para 

tornar-se ativo e espontâneo colaborador nos 

encargos da Segurança Nacional impõe-se-lhe, 

não há negar, uma completa e urgente 

Educação Cívica, Moral e Política. O trabalho 

que ora apresentamos para atender a esse 

objetivo é, na verdade, despretensiosa 

compilação de versados no assunto, porém, 

necessário ao fim a que se destina”. 

 

SANTOS, Rubens Ribeiro dos. 1970. Educação 

Moral, Cívica e Política. São Paulo, Editora 

Monumentos. 2ª edição, p. 7. 

 

“A construção do Brasil, que é, hoje, um 

desafio, poderá ser uma realidade, amanhã, se 

cada jovem aceitar o desafio da construção de 

si próprio e da colaboração para a promoção 

humana de todo o povo brasileiro. Não é 

possível desenvolvimento econômico, sem 

desenvolvimento social, progresso técnico, sem 

promoção humana; integração nacional, sem 

desenvolvimento solidário”3 

                                                             
3
 GALACHE, G; PIMENTEL, Maria T.; ZANUY, F. 

1971. Construindo o Brasil. Educação moral, 
cívica e política. São Paulo, Edições Loyola. 1º 
ciclo e colegial. 2ª edição revisada. p. 10 
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