
 
 

“EL CLÁSSICO: A FORMAÇÃO DO ESTADO ESPANHOL E SUAS DIVERGÊNCIAS DE 

AUTONOMIA – Oficina aplicada na Escola Estadual Felício Pereira de Araújo, Montes Claros. 
 

Ertz Ramon Teixeira Campos, Humberto Ferreira Silva Junior 

Introdução 
 

Trata-se de uma tentativa de buscar uma forma mais lúdica para o ensino de História. Após 

observações, ainda na Escola Dom Aristides Porto, verifiquei o quão o futebol está presente na vida dos 

alunos e alunas, o que me fez procurar uma melhor forma de atraí-los para algo que lhes era familiar, mas 

está arraigado de História Política. Mostrar-lhes que futebol é mais complexo do que se imagina, e mais 

antigo que a própria existência deste, é o grande objetivo desta oficina. Compreendendo a história 

europeia (mais especificamente a Espanha), podendo fazer recortes desde os primeiros povos que 

habitaram o continente até os dias atuais, ela não se prende a nenhum tema específico, pois pode-se 

trabalhar os temas separadamente ou em conjunto, sempre desaguando no clássico Real Madrid x 

Barcelona. 
 
Material e métodos 
 

É inegável que o futebol, diante do elevado destaque que possui no mundo contemporâneo, é um 

fator social que ultrapassa a “prática esportiva”. Seu viés político-ideológico, muitas vezes passa 

despercebido pelo grande público, que, devido o olhar desatento, não se inteira da história dos clássicos e 

suas rivalidades. Hilário Franco Júnior (2007, p. 13) [1], foi de uma genialidade ímpar, quando alega que 

o futebol é um “fenômeno cultural total”. 
Desta forma, pensar o futebol de uma maneira crítica envolvendo os alunos da Escola Estadual 

Felício Pereira de Araújo, em Montes Claros, foi o desafio encontrado para envolvê-los de forma mais 

lúdica a mergulhar na história da Espanha e, consequentemente, a dos dois times mais populares do país 

e, por que não dizer, do mundo. 
Ensinar a história da Espanha [2]  pelo clássico futebolístico mais famoso da atualidade, buscando 

na memória dos alunos o que compreenderam sobre a história da Europa e, com o futebol, tentar fazer 

com que tais memórias se solidifiquem. Será mostrado o lado político do futebol pelo prisma do lúdico, 

fazeendo com que, mesmo que inconsciente, assistam o clássico Real Madrid x Barcelona [3] não só pelo 

viés esportivo, mas histórico e político, buscando desenvolver nos alunos a vontade de descobrir a história 

dos maiores clássicos mundiais. 
 

 
Resultados e discussão 
 

           Previamente será solicitado à professora que sugira aos alunos pesquisa sobre as capitais 

Madrid e Barcelona, e em jornais, revistas e internet, sobre o clássico. Verificar junto aos alunos o que 

eles já conhecem pela história do clássico. 
       Será apresentado um vídeo introdutório aos alunos, sendo que este, milimetricamente editado, 

compreende uma breve história da Espanha, começando e terminando pelo clássico Real Madrid X 

Barcelona.        
 
Conclusão 
 

Essa oficina é uma busca de dispertar nos alunos um novo olhar sobre a História, aproximando-os 

de fatos cotidianos, políticos e sociais, e buscar uma tentativa de aguçar nestes uma curiosidade sobre os 

outros clássicos locais e internacionais. 
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