O Holocausto: ponto central no
ensino dos direitos humanos
História & Cidadania

1996

Tema: Educação e tolerância: o ensino do Holocausto
Contexto: concurso escolar (Diz-me o que foi o Holocausto), inserido no Ano internacional da Tolerância,
promovido pelo Departamento de Educação Básica do ME. Participação da APH no júri nacional e na
divulgação e distribuição do nº 8 dos Cadernos Pedagógico-Didácticos, O Holocausto e o Ensino da História, às
equipas participantes
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: sensibilizar os jovens para os riscos do racismo, do antissemitismo e da intolerância étnica e
religiosa
Tipo: concurso.

1997

Tema: A dimensão educativa e a universalidade do Holocausto
Contexto: Congresso da APH: O Ensino da História. Problemas da didáctica e do saber histórico.
Âmbito geográfico: nacional. Lisboa e Porto.
Objetivos: s/objetivos explicitados.
Tipo: comunicação.

1999

Tema: O Holocausto e o Ensino da História. Reflexão sobre Programas e Manuais de História. Recursos de
Apoio à Prática Pedagógica
Contexto: publicação/divulgação da temática do Holocausto nos Cadernos Pedagógico-didácticos.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: tratar o tema do Holocausto de forma mais aprofundada.
Tipo de iniciativa: publicação.

2000

2000

2009

Tema: A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto – Memória e Ensino em contexto português
Contexto: projeto de promoção da educação, memória e investigação sobre o Holocausto em escolas,
universidades e outras instituições, em colaboração com a Comunidade Israelita de Lisboa no âmbito do
compromisso assumido por Portugal no Fórum Internacional de Estocolmo sobre o Holocausto.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: s/objetivos explicitados.
Tipo: projeto.

Tema: Contai aos vossos filhos... Um livro sobre o Holocausto na Europa
Contexto: publicação de livro em português de obra publicada na Suécia no âmbito de um projeto de História
Viva. Colaboração estabelecida com a Secretaria de Estado para a Juventude e com a Comunidade Israelita.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: tratar o tema do Holocausto de forma mais aprofundada.
Tipo de iniciativa: livro.

Tema: O Ensino do Holocausto
Contexto: divulgação de seminário sobre o ensino do Holocausto promovido pela Escola do Instituto do
Holocausto de Jerusalém (Yad Vashem).
Âmbito geográfico: nacional/internacional.
Objetivos: tratar o tema do Holocausto de forma mais aprofundada.
Tipo de iniciativa: seminário.

2015

2016

2016

2017

Tema: Contar a História: Memória e Narrativa do Holocausto
Contexto: publicação de artigos científicos sobre a temática do Holocausto na Circular-Informação.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: s/objetivos explicitados.
Tipo de iniciativa: artigo.
Tema: Refugiados em Portugal durante a II Guerra Mundial
Contexto: Congresso da APH: Questões transnacionais: migrações, segurança e ambiente.
Âmbito geográfico: nacional. Lisboa.
Objetivos: refletir sobre questões transnacionais; identificar ameaças; desconstruir medos irrefletidos;
comparar fenómenos idênticos, em contextos geoestratégicos diversos; discutir as questões transnacionais de
forma problematizada.
Tipo de iniciativa: comunicação.
Tema: Refugiados em Portugal durante a II Guerra Mundial
Contexto: publicação de artigos científicos na Circular-Informação sobre a temática dos refugiados.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: s/objetivos explicitados.
Tipo de iniciativa: artigo.

Tema: Música e Política: Fascismo, Nazismo e Holocausto
Contexto: ação promovida pelo Centro de Formação da APH, inserida no Plano Anual de Formação.
Âmbito geográfico: local. Porto.
Objetivos: compreender a importância da música na propaganda dos regimes ditatoriais fascista e nazi; dotar
os professores de História de conhecimentos específicos sobre a função da música nos guetos e nos campos de
concentração.
Tipo de iniciativa: ação de formação.

2018

2019

2019

Tema: APH - formação
Contexto: responsável pela formação e moderação de debates na conferência internacional (DGE, APH e
Mémorial de la Shoah) O ensino do Holocausto. Ponto de partida para a educação para a Cidadania e para os
Direitos Humanos.
Âmbito geográfico: local. Braga.
Objetivos: compreender a importância do ensino do Holocausto no contexto das disciplinas de História e de
Cidadania.
Tipo de iniciativa: conferência / formação.
https://www.dge.mec.pt/noticias/curso-de-formacao-o-ensino-do-holocausto-ponto-de-partida-paraeducacao-para-cidadania-e
Tema: AS AE DE HISTÓRIA. Ponto de partida para uma cidadania responsável
Contexto: ateliê pedagógico inserido na conferência internacional (DGE, APH e Mémorial de la Shoah) O ensino
do Holocausto. Ponto de partida para a educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos.
Âmbito geográfico: local. Vilar Formoso.
Objetivos: compreender a importância do ensino do Holocausto no contexto das disciplinas de História e de
Cidadania.
Tipo de iniciativa: conferência / formação.
https://www.cm-almeida.pt/noticias/formacao-o-ensino-do-holocausto-um-ponto-de-partida-para-aeducacao-para-a-cidadania-e-para-os-direitos-humanos/ e https://www.dge.mec.pt/noticias/educacao-paracidadania/ensino-do-holocausto-curso-de-formacao
Tema: História, Culturas e Democracia (HCD)
Contexto: nova disciplina de História, pensada e promovida por uma equipa de especialistas da APH e do
CITCEM / UP-FLUP, para alunos dos Cursos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e de Artes
Visuais.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: contribuir, recorrendo às metodologias e instrumentos da História, para o desenvolvimento de
competências de reflexão crítica, consistente e autónoma sobre a nossa contemporaneidade.
Tipo de iniciativa: disciplina anual de opção para o ensino secundário.
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/ae_hcd_12.o.pdf e em
https://aph.pt/nova-disciplina-anual-historia-culturas-e-democracia-hcd/.

2019

Tema: Holocausto, em História, Culturas e Democracia (HCD)
Contexto: destaque do Holocausto na nova disciplina de História, Culturas e Democracia, tema Passados Dolorosos, subtema O
Passado Doloroso dos Outros. O Holocausto entendido como acontecimento no sentido histórico do termo, enquanto momento
definidor que serve de padrão referencial (para outros genocídios e crimes contra a humanidade).
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: disponibilizar materiais online, na página da APH, relacionados com o Holocausto, para serem utilizados por alunos e
professores. Tipo de iniciativa: exploração do tema Holocausto, inserido na disciplina de HCD, disciplina anual, de opção, para o
ensino secundário.
https://aph.pt/partilha-de-materiais-didaticos-aph-links/

2020

Tema: O Holocausto: ponto central no ensino dos direitos humanos
Contexto: comunicação inserida na conferência Educação sobre o Holocausto e para a prevenção do genocídio – guia de políticas.
Porquê educar sobre o Holocausto? que assinalou o lançamento de materiais educativos da Comissão Nacional da UNESCO, na
Biblioteca da Escola Secundária Quinta do Marquês.
Âmbito geográfico: local. Oeiras.
Objetivos: compreender a importância do ensino do Holocausto para a prevenção de genocídios e de outros crimes contra a
humanidade. Tipo de iniciativa: conferência/formação. https://www.unescoportugal.mne.pt/pt/noticias/lancamento-da-versaoportuguesa-dos-materiais-educativos-sobre-a-educacao-sobre-o-holocausto

2020

2020

2020

Tema: Ensino à Distância
Contexto: pandemia de Covide 19, disponibilização de materiais online, na página da APH, incluindo materiais relacionados com o
Holocausto, para serem utilizados por alunos e professores.
Âmbito geográfico: nacional.
Objetivos: destacar o lugar central do Holocausto, enquanto acontecimento no sentido histórico do termo, enquanto momento
definidor que serve de padrão referencial. Tipo de iniciativa: divulgação de materiais para uso em contexto de sala de aulas
virtual/presencial. https://aph.pt/partilha-de-materiais-didaticos-aph-links/
Tema: Porquê educar sobre o Holocausto
Contexto: comunicação inserida na conferência 75 anos depois, atualidade dos ensinamentos do Holocausto, que assinalou o Dia
da Memória das Vítimas do Holocausto, na Assembleia da República.
Âmbito geográfico: local. Lisboa.
Objetivos: compreender a importância do ensino do Holocausto no contexto das disciplinas de História e de Cidadania. Tipo de
iniciativa: conferência. https://www.parlamento.pt/Paginas/2020/marco/Conferencia-75-anos-depois-atualidade-ensinamentosHolocausto.aspx.
Tema: Os Passados Dolorosos na História e Aprendizagens Essenciais de História: ponto de partida para uma cidadania
responsável.
Contexto: comunicação e ateliê pedagógico inseridos na conferência internacional (DGE, APH e Mémorial de la Shoah) O ensino do
Holocausto. Ponto de partida para a educação para a Cidadania e para os Direitos Humanos.

APH: marcos no ensino do Holocausto
1996

Concurso: Educação e tolerância: o ensino do Holocausto. Diz-me o que foi o Holocausto.

1997

Congresso APH: A dimensão educativa e a universalidade do Holocausto.

2000

Livro: Contai aos vossos filhos... Um livro sobre o Holocausto na Europa.

2016

Congresso APH: Refletir sobre questões transnacionais; identificar ameaças;
desconstruir medos irrefletidos; comparar fenómenos idênticos, em contextos geoestratégicos
diversos; discutir as questões transnacionais de forma problematizada.

2019-20 Formação: Porquê educar sobre o Holocausto? O Holocausto, ponto central no
ensino dos Direitos Humanos. Ponto de partida para a educação para a Cidadania e para os
Direitos Humanos. Compreender a importância do ensino do Holocausto no contexto das
disciplinas de História e de Cidadania.

2019-20 Nova disciplina (HCD): Passados Dolorosos. O Passado Doloroso dos Outros. O
Holocausto, padrão referencial.

Porque é
essencial
ensinar sobre o
Holocausto?
Porque o
Holocausto é um
acontecimento
definidor que
nos obriga a
refletir

A história do genocídio perpetrado
durante a II Guerra Mundial não
pertence unicamente ao passado.
Trata-se de uma ‘história viva’ que
nos diz respeito a todos,
independentemente do nosso
background, cultura ou religião.
Outros genocídios ocorreram após o
Holocausto, em vários continentes...
Irina Bokova,
Diretora-Geral da UNESCO
27 janeiro 2012

Como ensinar o Holocausto e demais genocídios e crimes
contra a Humanidade?

Fazendo uso da
empatia
histórica – que
possui uma
forte ligação
com a
compreensão
histórica.

Como ensinar o Holocausto e demais genocídios e crimes
contra a Humanidade?
Desenvolvendo competências específicas da disciplina de
História:
• Desambiguando conceitos, partindo das ideias prévias dos
jovens
• Incorporando a multiperspetiva de forma crítica e
contextualizada
• Mobilizando conhecimentos de realidades históricas
analisadas para fundamentar opiniões, de forma a intervir
responsavelmente (comparando contextualizadamente)
• Valorizando e respeitando os Direitos Humanos, a
diversidade e as interações entre diferentes culturas

HISTÓRIA, CULTURAS E DEMOCRACIA

Holocausto
Perseguição e assassinato burocratizado e
sistemático, patrocinado pelo Estado [alemão],
de cerca de seis milhões de judeus pelo regime
nazi e seus colaboradores. ‘Holocausto’ é uma
palavra grega que significa ‘sacrifício pelo fogo’.
United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., EUA

Os conceitos: desambiguação em discussão

Independentemente da
localização espaço
temporal, todas as
culturas humanas
praticaram o assassinato
de outros seres humanos

GENOCÍDIO: Definição oficial (UN),
1948:
Atos cometidos com a intenção de
destruir, no todo ou em parte, um grupo
nacional, étnico, racial ou religioso
através de:
a) Assassinato
b) Sérios danos corporais ou mentais
c) Destruição física, no todo ou em parte,
devido às condições de vida
d) Medidas anti natalidade
e) Transferência de crianças

Raphael Lemkin, o
homem que cunhou a
expressão “genocídio”

(Outros) crimes contra a
Humanidade – atos praticados
obedecendo a uma estratégia
delineada por um governo ou
autoridade de facto

Genocídios (?) do séc. XX
•
•
•
•
•
•
•

Herero e Nama 1904-1908
Arménios 1915-1923
Judeus 1941-1945
Roma 1941-1945
Bangladesh 1971
Cambodja 1975-1979
Tutsi 1994

Assassínio em massa
Crimes de guerra
Massacres
Desumanização
Limpeza étnica
Deportações
Experiências em humanos
Execuções sumárias
Uso de armas de destruição
massiva
• Escravização
• ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porque se deve ensinar sobre o Holocausto?
Porque o Holocausto foi um acontecimento, no sentido histórico do
termo, foi um momento definidor que serve de padrão referencial:
acontecimento é aquele que recorta para que haja inteligibilidade;
ao passo que fato histórico é aquele que preenche para que haja
enunciados de sentido. (...) o primeiro condiciona a organização do
discurso; o segundo fornece os significantes, destinados a formar,
de maneira narrativa, uma série de elementos significativos

Mendes, Luís César; Ribeiro, Renilson «Acontecimento», Dicionário de Ensino da História.

Possui caraterísticas comuns a outros genocídios, mas também
possui caraterísticas que não podem ser encontradas
anteriormente:
• Sistematização e profundidade
• Falta de pragmatismo. A matança baseou-se, essencialmente,
numa ideologia racista

Mémorial de la Shoah/CDJC

Passado/Presente
Ontem
Analisar porque é
que os governos
europeus e
americano
restringiram a
imigração,
exatamente
quando a
opressão contra
os judeus se
intensificou

Passado/Presente
Hoje

Martirena Cartoon movement

O Parlamento
Europeu chumbou
uma proposta de
resolução para
aumentar as
operações de busca
e salvamento de
pessoas no
Mediterrâneo. Dois
dos 290 votos
contra pertenceram
a eurodeputados
portugueses

Passado/Presente
Ontem

Mémorial de la Shoah/CDJC

Passado/Presente
Hoje

Passado/Presente
Hoje

Passado/Presente
Hoje

Fonte orientadora: Why teach about the Holocaust?
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Obrigado!
Miguel Monteiro de Barros

