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O
s monumentos aplicam-se enquanto herança do passado. A origem da palavra monumento vem do verbo 
latino monere, que significa tanto 'fazer recordar' como 'instruir'. Assim, entre outros sentidos, o monumento 
tem como característica vincular-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, no imaginário 

das sociedades históricas, possibilitando o reenvio de testemunhos individuais à memória coletiva das sociedades, 
numa constante reelaboração. 
 Já o documento é uma escolha do historiador em seu trabalho. O termo latino documentum, deriva de 
docere 'ensinar' evoluiu para o significado de 'prova', sendo amplamente usado no vocabulário legislativo [...] e 
como sentido moderno de testemunho histórico data apenas do início do século XIX [...] o documento é uma coisa 
que fica, que dura, é o testemunho. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva 
recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 1992, 
p.536-547). 
 A Revista Eletrônica Documento / Monumento é uma publicação do Núcleo de Documentação e Informa-
ção Histórica Regional (NDIHR), do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) - periódico idealizado como uma revista científica on-line destinada à divulgação de textos e 
resultados de pesquisas produzidas por professores, alunos da pós-graduação e técnicos da área das humanida-
des, prestando-se também como veiculador de trabalhos similares desenvolvidos por outras instituições. 
 Com a revista, objetiva-se disseminar a produção científica acadêmica, especialmente artigos embasados 
em fontes dos acervos do NDIHR/UFMT e também de outras Instituições e Centros de Pesquisa nacionais e internaci-
onais. Nessa medida, é um periódico aberto às contribuições de pesquisadores que atuam no âmbito da preserva-
ção da memória. 
 De periodicidade semestral, a Revista Eletrônica Documento / Monumento constitui-se em um espaço aberto 
a discussões e intercâmbios, onde leitor e produtor de textos devem estabelecer constante diálogo, essencial para 
o crescimento científico, podendo ser compartilhado por outros web-leitores/autores. 
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O Porquê da Imagem

A Revista Eletrônica Documento/Monumento, do Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional (NDIHR), da Universidade Federal de Mato Grosso, 
brinda os leitores, no Vol. 12- N.1 - Set/2014, com a imagem de  Maurits Cornelis Escher 
(1898-1972) foi um artista gráfico holandês conhecido pelas suas xilogravuras, 
litografias e meios-tons. Uma das principais contribuições da obra deste artista está 
em sua capacidade de gerar imagens com efeitos de ilusões de ótica. Esta 
litogravura intitulada Mãos desenhando, de 1948, nos remete à noção de que o 
sujeito escreve a si mesmo, em um processo recursivo. Para a História, há que se 
considerar que se tem como “material”, sujeitos que ao produzirem a cultura, 
também se produzem como sujeitos. Especificamente, para a temática do Dossiê, 
“Aprendizado e/ou Pensamento Histórico de Jovens Estudantes”, a imagem permite 
pensar o trabalho do profissional da história, na articulação entre pesquisa 
(historiador) e ensino (professor), que, no caso, tem os espaços formais e informais de 
aprendizado histórico, como campo tanto de investigação como de prática. 



A Revista Eletrônica Documento/Monumento – REDM - Universidade Federal de Mato Grosso (NDIHR/UFMT) - 
em seu Vol. 12, N.1, de setembro de 2014, apresenta em sua Edição Especial o Dossiê “Aprendizado e/ou 
Pensamento Histórico de Jovens Estudantes” Márcia Elisa Teté Ramos e Ronaldo , que, sob a organização de 
Cardoso Alves, reúne pesquisadores de várias instituições de ensino e pesquisa do Brasil. No primeiro texto do presente 
dossiê,  em Narrativas, Tempo e Sujeitos históricos no ensino de História, discute a compreensão Katia Maria Abud
que alunos do final do ensino fundamental têm a respeito de conceitos basilares para a aprendizagem histórica, tais 
como tempo, narrativa, fato e sujeito histórico. Para a consecução desse intento, apresentou textos extraídos de fontes 
diversas (literatura infantil, livro didático, revista especializada, entre outras), com o fim de que os estudantes 
identificassem, por meio da utilização dos conceitos citados, se tais excertos podem ou não ser considerados como de 
matiz histórica. Nessa perspectiva, questionam se as atividades referentes à construção do conhecimento histórico, 
desenvolvidas nas salas de aula das escolas brasileiras, efetivamente consideram as dificuldades de compreensão dos 
alunos. Em outro artigo, , em Significância histórica e aprendizagem: contribuições Maria Auxiliadora Schmidt
para a Didática da História trabalha, com a categoria “significância histórica”, considerando a significância 
simbólica, a significância empática e a significância intersubjetiva, buscando apreender as relações que os jovens 
alunos estabelecem com determinadas imagens presentes nos livros didáticos de história, destacando o conceito 
substantivo História da América. , no artigo Que História a EJA Marlene Rosa Cainelli e Danillo Ferreira de Brito
conta? Concepções sobre a História nas narrativas de alunos da educação de Jovens e a adultos divulgam uma 
investigação que destaca um grupo de sujeitos ainda pouco considerado, o de jovens e adultos, que buscam a 
continuidade da escolarização. Por intermédio de uma metodologia que parte de exercícios dialógicos para a produção 
de narrativas, os autores procuraram entender quais são as concepções que os alunos dessa modalidade de Educação 
têm a respeito da disciplina de História, o que pensam sobre a História em si, e como formulam narrativas sobre o 
conhecimento histórico.  ao investigar, em História e consciência histórica: o que Lúcia Helena Oliveira Silva
pensam os futuros professores da disciplina escolar o que estudantes universitários pensam sobre História, destaca 
que, embora tenham uma visão mais elaborada ao compreendê-la como processo, permanecem algumas ideias que 
tomam o passado como estático ou único. A pesquisa faz pensar em possibilidades de reestruturação dos cursos de 
graduação em História, visando uma formação que permita a articulação entre pesquisa e ensino, de forma que a 
História fosse compreendida enquanto construção. Em Narrativa: articulações entre pensamento e linguagem na 
aprendizagem histórica,  investiga, à luz de um repertório teórico que relaciona Regina Maria de Oliveira Ribeiro
diferentes campos epistemológicos, textos elaborados por jovens estudantes que tinham como objetivo narrar a 
História do Brasil, com o fim de refletir acerca das diferentes características de narrativas que apresentam a cognição 
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histórica, processo que resultou numa categorização que permite investigar como os estudantes atribuem significado 
aos elementos que compõem uma narrativa por eles criada (como se apresenta no artigo), mas também para a 
identificação desses mesmos elementos, em textos utilizados para a construção desse tipo de cognição em sala de aula. 
Marcelo Fronza, em A cultura jovem e a cultura escolar como espaços da experiência com o conhecimento 
histórico: as histórias em quadrinhos como um artefato da cultura histórica, busca compreender o modo como os 
jovens mobilizam operações mentais da narrativa histórica, construindo a ideia de verdade histórica e de 
intersubjetividade. Seu interesse são as interfaces entre cultura jovem e a cultura histórica de uma sociedade, e para 
isso utiliza história em quadrinhos, considerando que este material cultural apresenta aproximações com o universo 
juvenil. Em Ensino de História por meio de imagens televisivas: representações sociais e a construção do 
conhecimento histórico,  trata das formas pelas quais as representações sociais dos André Chaves de Melo e Silva
jovens são (trans) formadas a partir do encontro com o conhecimento histórico. No artigo, a série televisiva “A 
Muralha” (Rede Globo de Televisão, 1999) é a fonte histórica utilizada para pesquisar as diferentes formas de 
apropriação desse tipo de produção cultural para construção do saber histórico. Se as HQs e as séries televisivas 
podem se constituir em importantes fontes para o enriquecimento da cultura histórica dos jovens, a música, dada a 
pluralidade de gêneros que contemplam diferentes grupos, bem como a facilidade de acesso por meio de diferentes 
veículos, tem importância fulcral na formação de culturas juvenis e em suas respectivas características identitárias de 
apresentação no cotidiano. Em A música como linguagem afetiva transformada em consciência, Milton Joeri 
Fernandes Duarte relaciona o conceito de consciência histórica, oriundo dos estudos da Didática da História, com o 
conceito de consciência musical. Nessa perspectiva, a linguagem sonora contribui para que a memória afetiva seja 
acessada, pavimentando, assim, um caminho pelo qual o conhecimento histórico pode ser construído no espaço 
escolar, de forma a contemplar as demandas de orientação dos jovens em seu cotidiano. A construção do 
conhecimento histórico por meio da linguagem musical também é tema do artigo de , em Luciano de Azambuja
“Ponte Hercílio Luz: coração da nossa história”: Narrativas históricas de alunos jovens e adultos de um curso 
técnico em guia de turismo a partir das leituras e escutas de uma canção catarinense, ocasião em que o autor 
empreende uma pesquisa que, de certo, se configura num diferencial na área ao considerar um grupo – o de estudantes 
de um curso técnico de turismo – que se defronta com a tarefa de mobilizar conhecimentos históricos para a realização 
de seu trabalho. Assim, tomando como mote a canção, o autor averigua as narrativas históricas destes estudantes, no 
sentido de levá-los a construir uma consciência histórica articulada com a identidade profissional. Originalidade é 
também característica que se apresenta no artigo de , quando se propõe a refletir acerca dos Murilo José de Rezende
procedimentos utilizados pelos jovens para encontrar informações de cunho histórico no ambiente virtual da Internet. 
Em O acesso às informações históricas por meio da pesquisa e navegação na Internet, o autor discute como o 
pensamento histórico se apresenta nas diferentes opções utilizadas pelos jovens para pesquisar temas históricos 
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através de sites de busca como o “Google”. , no artigo Os dilemas contemporâneos, a Márcio Santos de Santana
juventude e as formas de pensar: um diálogo entre a história política e a educação histórica, apresenta uma 
abordagem sociológica sobre a juventude e enfatiza estudantes universitários do curso de História. Para o autor, um 
grupo sociologicamente delimitado pode dar elementos para explicar porque pensam de determinada forma. E mais, o 
autor discute que a função do aprendizado histórico ou da historiografia sempre está articulada a um posicionamento 
político, por isso sua importância para a juventude. No artigo intitulado, Das “Causas” e “Consequências” no estudo 
da História: Significância Histórica em jovens brasileiros e portugueses,  discute os Ronaldo Cardoso Alves
aspectos de subjetividade e objetividade presentes na atribuição de significados, feita por estudantes brasileiros e 
portugueses, ao elaborarem explicações a respeito das causas e consequências para Brasil e Portugal, originadas da 
interpretação de fontes escritas que tratavam de um fato histórico comum a esses países: a transferência da família real 
portuguesa para o Brasil.  com o artigo O filme Narradores de Javé, a escrita e o ensino da Márcia Elisa Teté Ramos
História: o que jovens estudantes entendem sobre como se constrói o conhecimento histórico, através da narrativa 
fílmica, objetivou apreender as concepções historiográficas de futuros professores de história que planejavam o 
estágio de história para o 3º ano do Ensino Médio. A problemática foi suscitada nas orientações de estágio da autora, 
pois os graduandos, estudantes, ao final do curso, tendiam a buscar uma narrativa única para a História a ser ensinada. 
Estes jovens universitários apresentavam condições de perceber as diferentes abordagens na escrita da História? 
Consideravam que uma abordagem era mais apropriada que outra? Entendiam a multiperspectividade como inerente 
ao conhecimento histórico? Diferenciavam multiperspectividade de relativismo? E, principalmente, consideravam 
que aprender História deveria levar em conta a multiperspectividade? Como pode observar, este número está 
exclusivamente, dedicado à aprendizagem histórica dos jovens e à didática da história, contando com a rica 
colaboração de investigadores de diversas instituições de ensino e pesquisa do Brasil, com vistas à criação de novas e 
diversificadas experiências no tempo. 
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 “APRENDIZADO E /OU PENSAMENTO HISTÓRICO DE JOVENS ESTUDANTES” 

Márcia Elisa Teté Ramos
Ronaldo Cardoso Alves

                                                                                                                            (Organizadores)

 Em 1998, no Jornal da Tarde, de São Paulo, Olavo de Carvalho em um texto intitulado “O imbecil juvenil” 
criticava os jovens que, segundo ele, apresentariam um “espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à 
voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária” (CARVALHO, 2013, p. 29). Para o 
filósofo, a rebeldia do jovem é destituída de discernimento, e os adultos, covardemente, o acostumaram mal, a 
“mandar e desmandar”, por isso “sempre a inversão completa da realidade” o que fez com que este sujeito no curso da 
história fosse a “vanguarda de todos os erros e perversidades do século: nazismo, fascismo, comunismo, seitas 
pseudorreligiosas, consumo de drogas” (CARVALHO, 2013, p. 30). Em outros artigos, como por exemplo, em 
“Geração perdida” de 2000 (também no Jornal da Tarde) e em “Jovens paranaenses” de 2003 (Folha de Londrina), o 
autor continua classificando a juventude, como ingênua, “imbecil”, influenciável, irracional, etc. 
 No mesmo período da publicação de “O imbecil juvenil” (1998), a Fundação Perseu Abramo (FPA) iniciava 
uma pesquisa para averiguar o perfil da juventude brasileira. Em 2003, o Projeto Juventude investia neste mesmo tipo 
de pesquisa, realizando um amplo levantamento quantitativo por uma equipe de 300 entrevistadores. Foram 
entrevistados jovens de 15 a 24 anos, de ambos os sexos, de todos os Estados brasileiros, reunindo 3.501 entrevistas 
distribuídas em 198 municípios¹. A pesquisa resultou em 12 livros e tomamos aqui um deles que se refere à análise de 
alguns dados. Sobre “ser jovem”, os jovens responderam que: o que mais os preocupavam naquele momento era a 
segurança/violência, em segundo lugar, a questão do emprego/profissão e em terceiro, as drogas; em relação aos 
assuntos que mais interessavam, disseram: primeiramente, a educação, em seguida, o emprego/profissão e, 
finalmente a cultura/lazer; os assuntos que consideravam mais importantes de serem discutidos na sociedade diziam 
respeito à educação, à desigualdade e pobreza, e à cidadania e direitos humanos; para estes jovens os principais 
problemas do Brasil seriam o desemprego, a segurança/violência e a fome/miséria. É possível pensar que, talvez, os 
jovens tenham se sentido compelidos a dar uma resposta “aceitável” ao entrevistador, afinal, “é o pesquisador que 
inicia o jogo e estabelece a regra do jogo”, fator o que causa um desnível entre pesquisado e pesquisador, “uma 
dessimetria social todas as vezes que o pesquisador ocupa uma posição superior ao pesquisado na hierarquia das 
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diferentes espécies de capital, especialmente de capital cultural” (BOURDIEU, 1997, p. 695). Contudo, nas respostas 
quanto às questões relacionadas à perspectiva de futuro, mais pessoais, e por isso, entendidas como aquelas que foram 
respondidas de forma mais espontânea, pois não se tem que falar o que o outro parece querer ouvir, os jovens 
demonstraram o contrário da tese de Olavo de Carvalho. Ao tratarem a respeito de uma expectativa para os próximos 
cinco anos, os jovens pesquisados entendiam que melhoraria: o mundo (34%), o Brasil (48%), o bairro (52%) e a vida 
pessoal (92%). O motivo que faria com que suas vidas melhorassem seria conseguir emprego, terminar os estudos e ter 
independência financeira. Tais jovens acreditavam que poderiam mudar o mundo (57%), ou pelo menos um pouco 
(27%), acabando com a violência, a pobreza, a questão do trabalho/emprego e também a relação com as drogas. A 
sociedade ideal teria mais solidariedade, respeito às diferenças e igualdade de oportunidade². A escola seria 
fundamental para o futuro profissional (76%) e para entender a realidade (74%). Os jovens demonstraram se 
interessar pela política, assistindo, lendo noticiários e conversando sobre o tema com outras pessoas. Entretanto, 
embora entendessem que a política influenciaria sua vida pessoal, sentiam que, como jovens, não conseguiam 
influenciar a política da época³. 
 Dez anos se passaram, e a pesquisa está sendo realizada novamente desde 2013, e poderá revelar que certas 
ideias que se tem do jovem, não conferem com o que estes pensam de si mesmos. Provavelmente a afirmativa de Olavo 
de Carvalho se mostre igualmente incoerente: “São sempre os jovens que estão um passo à frente na direção do pior” 
(CARVALHO, 2013, p. 30). As considerações do citado filósofo podem parecer exageradas, porém, não é a única voz 
nesta desqualificação da juventude, pois a tendência corrente tem sido observar o jovem segundo concepção pautada 
na noção de uma identidade definitiva e universal, de forma estereotipada e /ou pejorativa. Este tipo de discurso, que 
parte da naturalização do adolescente ou do jovem ou, mais precisamente, de uma explicação sobre sua essência, 
termina por desqualificar o fato de que modos de viver, de ser e de pensar são construídos em meio e pela formação 
histórico-cultural. Como diz Maria Rita de Assis César, há que distanciar-se da caracterização imutável destes sujeitos 
e isso só é possível através da historização (CÉSAR, 2008, p. 30).
 José Machado Pais converge explicações aparentemente contraditórias quando do tratamento dessa temática: 
entende que a juventude é uma construção histórica, por vezes mito, uma representação, mas faz alusão ao fato de que 
também se deve levar em conta que nenhuma representação é totalmente desvinculada do contexto histórico que a 
produz (PAIS, 2003, p. 28); considera que não existe juventude como bloco único, mas várias juventudes, conforme 
classe social, gênero, idade, religião, etnia, e diferenças que compreendem espaço e tempo, porém, algumas 
aspirações, expectativas, consumos culturais, por exemplo, podem ser entendidas na sua similaridade (PAIS, 2003, p. 
29). 
 A nosso ver, a juventude, apesar de ser constantemente nomeada, descrita, classificada ou julgada, ainda é 
desconhecida. Quando a temática é o ensino e a aprendizagem histórica, a cultura histórica ou o 
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pensamento/conhecimento histórico dos jovens, por vezes se produz uma perspectiva que pode culminar em 
generalizações. Geralmente, o jovem é visto como indiferente à História como disciplina escolar, destituído de 
saberes históricos e teria como princípio apenas “curtir” o presente sem preocupação ou perspectiva de futuro, ou 
ainda, sem interesse pelo passado, vivendo em um “presente continuo”: 

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal 
à das gerações passadas – é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. 
Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgânica com o passado público em que vivem. Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que 
outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. (HOBSBAWM, 
1995, p.13)

 O Brasil passa por um momento sem precedentes de difusão do conhecimento histórico à sociedade. Sabemos 
que tal conhecimento tradicionalmente está vinculado ao espaço escolar, seja no âmbito da universidade, na formação 
de licenciados e pesquisadores de História e Ensino de História, em todas as suas vertentes, seja na escola básica, no 
trabalho de professores em sala de aula, no uso dos manuais e até mesmo, às vezes, com o próprio material que 
compilam. Contudo, nessa década e meia de século XXI, podemos constatar um aumento em progressão geométrica 
de diferentes fontes de (in) formação histórica que têm alcançado a sociedade. São publicações de revistas para 
especialistas e também para o público em geral; de páginas da internet que tratam especificamente de História (sites, 
blogs, grupos de relacionamento identificados com a área, etc.); de séries televisivas, filmes, histórias em quadrinhos, 
músicas, textos literários, historiográficos, didáticos, entre outras fontes que diretamente aludem ao conhecimento 
histórico e adensam a cultura histórica da sociedade brasileira. 
 Sociedade que tem de se haver com os dilemas de uma democracia jovem, a qual apresenta uma série de 
demandas de orientação temporal, bem como de problemas relacionados à sua própria identidade, pois tem 
dificuldades de tratar da desigualdade socioeconômica produzida por um patrimonialismo perene; dos preconceitos 
étnico-raciais e de gênero que perduram num país que tem dívidas históricas com as minorias; dos embates no campo 
das ideologias políticas que sucumbem perante a necessidade de conquistar e permanecer pragmaticamente no poder; 
e dos conflitos de interesses decorrentes da confusão entre o público e o privado. Diante do exposto surge uma 
questão: em que medida a aprendizagem histórica pode contribuir para desconstruir a concepção generalizante que 
compreende a juventude como desprovida de instrumentos que a faça refletir a respeito de suas carências de 
orientação temporal na sociedade brasileira? Em outras palavras, há possibilidades de trabalho com o ensino de 
História na escola que contribua para que os jovens estudantes formem o pensamento histórico de maneira que possam 
enfrentar os desafios de atuação política na sociedade, por meio do adensamento de sua cultura histórica?
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 Neste dossiê, nosso objetivo é reunir pesquisadores que se comprometem a investigar quem são estes jovens  4

e, principalmente, o que pensam sobre o passado, como compreendem a História, ou ainda, a cultura histórica que 
apresentam, adquirida ou não pelo processo de escolarização formal. Os artigos deste trabalho servem para pensar a 
respeito dos rumos da pesquisa deste porte, que ultimamente tem se aprofundado empiricamente, no sentido de se 
construir uma pesquisa qualitativa, distanciando-se, assim, dos meros relatos de experiências, da descrição de ações 
didático-pedagógicas consideradas de sucesso ou propostas metodológicas para o ensino de história. Nesse sentido, 
pode-se observar a riqueza da diversidade contida nesse conjunto de artigos, que combinou trabalhos com 
adolescentes e jovens da educação básica como foco da pesquisa, a outros que trataram de jovens universitários. Da 
mesma forma pode se verificar tal diversidade em artigos que partiram de aspectos relacionados à epistemologia dos 
estudos da aprendizagem histórica centrando foco na análise de narrativas históricas, seja por meio de conceitos 
substantivos nelas presentes, seja através de conceitos meta-históricos nelas subsumidas. Finalmente, em trabalhos 
que se utilizaram de diferentes fontes históricas (audiovisuais, imagéticas, escritas, sonoras) para estudar 
possibilidades de apropriação do conhecimento histórico na sala de aula e, consequentemente, a relação dessa 
produção de saber com a própria vida desses jovens.
 Os artigos contidos neste dossiê exemplificam como o campo de pesquisa do ensino e aprendizado histórico 
vem se consolidando, e também como a temática “juventude” vem encontrando mais espaço entre os pesquisadores , 

5

agora sob fundamentação teórico-metodológica. 
 Certamente o mosaico de ideias que se seguirá, com a apresentação dos artigos, inspirará novas perspectivas 
de trabalho nesse campo de pesquisa que tem se preocupado com a aprendizagem histórica dos jovens, a Didática da 
História. Esse desejo certamente nos levou a organizar esse dossiê, e representa nosso horizonte de expectativas do 
qual tratou Reinhart Koselleck (2006), que nos inspira a ver na relação do futuro com o passado, a potência para agir 
no presente com vistas à criação de novas e diversificadas experiências no tempo. Tenha uma agradável leitura!

NOTAS

¹ Houve aplicação de questionário estruturado, com 158 perguntas, com entrevistas pessoais e domiciliares (tempo 
médio de uma hora de aplicação).

² 15% dos jovens entrevistados acreditam que não podem mudar o mundo e 1% não respondeu.

³ Ver: ABRAMO, Helena Wendel; BRANCO, Pedro Paulo Martoni (Org.). Retratos da juventude brasileira: análises 
de uma pesquisa nacional. São Paulo: Instituto Cidadania/Editora Fundação Perseu Abramo, 2005.
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4
 Quando consideramos os jovens ou a juventude, estamos nos referindo a uma etapa flexível, pois atualmente, os 

limites quanto ao “ser criança”, “ser jovem” ou “ser adulto” podem ser encurtados ou estendidos, ou diferentes 
conforme a cultura ou o lugar, por isso, complicados de se definir (SPOSITO, 2005).

5
 Ver: BARCA, Isabel. Pensamento histórico dos jovens: ideias dos adolescentes acerca da provisoriedade da 

explicação histórica. Braga: CEEP, Universidade do Minho, 2000.
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NARRATIVAS, TEMPO E SUJEITOS HISTÓRICOS NO ENSINO DE 
HISTÓRIA

Kátia Maria Abud
Professora de Metodologia do Ensino de História e do Curso de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP)
kmabud@gmail.com

RESUMO

 Este artigo desenvolve algumas ideias a respeito da aprendizagem histórica de estudantes do 9o. ano do 
ensino fundamental. Alguns conceitos foram fundamentais para sua elaboração: narrativa, tempo, fato e sujeito 
histórico, por que se pretendeu avaliar a compreensão dos alunos sobre eles. Para tanto foi elaborado um instru-
mento de pesquisa, composto por pequenos textos com características diferentes e foi solicitado aos alunos que 
indicassem os conceitos, entre os citados acima, neles presentes, que poderiam caracterizá-los como textos 
históricos. Os resultados mostraram que os alunos tiveram dificuldades em compreender narrativas simples e de dar 
significado às proposições que lhes foram apresentadas. As dificuldades de compreensão das narrativas, e da 
resolução das questões propostas percebidas neste trabalho, demonstram a necessidade de mudanças das 
atividades desenvolvidas em sala de aula para a compreensão que os alunos desenvolvem dos textos históricos e 
apontam para a utilização cotidiana da leitura e interpretação, bem como de sua exploração para melhor 
entendimento dos conceitos históricos pelos alunos. 

Palavras-chave: Aprendizado histórico. Narrativa. Sujeito histórico.

ABSTRACT 

  This article develops some ideas about the historical learning of students in nineth year of elementary school. 
Some concepts were fundamental to its development: narrative, time, subject and historical fact, for it was intended 
to evaluate the students' understanding of them. For that a research instrument consisting of short texts with different 
characteristics was elaborated and students were asked to indicate the concepts, among those cited above, which 
could characterize them as historical texts. Results showed that students had difficulty understanding simple 
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narratives and give meaning to the proposals presented to them. 
The difficulties of understanding narratives and resolution of the 
issues proposed perceived in this work, demonstrate the need for 
changes of the activities in the classroom for students to develop 
understanding of historical texts and point to the everyday use of 
reading and interpreting historical texts as well as its exploitation for 
better understanding of historical concepts by students.

Keywords: Learning history. Narrative. Historical subject.

INTRODUÇÃO

N
a definição de História explicitada pelos textos didáticos 
três elementos se distinguem e lhe dão sentido: humani-
dade, ação e tempo. “História é a ciência que estuda o 

homem e sua ação no tempo e no espaço, concomitante à 
análise de processos e eventos ocorridos no passado”, nos diz a 
Wikipédia* em sua página. Em outro site encontramos que a 
“História é uma ciência que investiga o passado da humanidade e 
o seu processo de evolução, tendo como referência um lugar, 
uma época, um povo ou um indivíduo específico”**. Poderíamos 
listar aqui numerosas concepções de História e em todas teríamos 
clareza de sua relação com os sujeitos e suas ações no tempo. 
Marc Bloch chamou-a de "ciência dos homens”, mas considerou 
que era ainda vago demais, e acrescentou "dos homens, no 
tempo". Alegava que o “historiador não apenas pensa 'humano'. 
A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a 
categoria da duração. (…), o tempo da história (…), é o próprio 
plasma em que se engastam os fenômenos e (…) o lugar de sua 
inteligibilidade” (BLOCH, 2002, p.55-56). 
 Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram funda-
mental que ao longo de sua escolaridade as vivências sociais na 
longa duração sejam compreendidas pelos alunos, considerando 
a contemporaneidade e a diversidade temporal de diversos 

modos pelos quais os grupos sociais organizam suas vidas (BRASIL, 
1998).  A literatura didática também incorporou em seus textos o 
conceito de História. Veja-se à guisa de exemplo: “história é o estudo 
que os pesquisadores fazem dos homens do passado, mostrando 
como viviam e o que realizaram os povos que nos precederam” 
(BRAICK; MOTA, 2007, p.11).
 Para o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira, nas duas primeiras marcações para o 
vocábulo nota-se a força da temporalidade: “História é a narração 
metódica dos fatos notáveis da vida dos povos em particular e da 
humanidade em geral; ou ainda o conjunto de conhecimentos 
adquiridos através da tradição e ou por meio de documentos 
relativos à evolução, ao passado da humanidade” (p. 729). 
 Pode-se perceber, pelos exemplos acima, que o conceito 
de tempo é o que primeiro surge nas explicações sobre o que é a 
História enquanto disciplina escolar. Ela tem sido relacionada à 
necessidade de elaboração desse conceito, que se constitui 
mesmo na essência do próprio conhecimento histórico e que leva a 
que se destaque nos planejamentos escolares a importância da 
localização temporal. Seu objetivo é situar o aluno no momento 
histórico em que vive e ao mesmo tempo iniciar sua aprendizagem 
do passado. Tem sido uma prática corriqueira da escola considerar 
que basta datar os acontecimentos para que se realize a localiza-
ção temporal do aluno. Exige-se, ainda com alguma frequência, 
que ele decore datas correspondentes a determinados fatos por 
que considera-se que, por essa via, se atinja a localização no tempo, 
entendida como a organização por ordem de ocorrência das datas 
relativas àquele objeto – a data da inauguração da escola, da 
fundação da cidade, da Revolução Constitucionalista de 1932 em 
São Paulo, da Revolução Pernambucana de 1817. Alguns fatos são 
chamados pela sua data, como ocorre nos exemplos citados 
acima: Revolução de 1932, Revolução de 1817. De certa forma 
pensa-se que basta a localização numa linha cronológica para que 
se reconheça a “historicidade temporal” do acontecimento, dis-
pensando outros elementos, como sujeitos, localização espacial
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 e outras explicações a respeito do fato.  
 A compreensão do passado não possui uma forma unívo-
ca, varia de acordo com as preocupações dominantes de cada 
momento, devido aos interesses e perspectivas com os quais são 
analisados pelos historiadores, pelo interesse que despertam no 
público. Por esse motivo, a construção do conhecimento histórico, 
cujo fundamento maior é o conceito de tempo, não prescinde de 
outros conceitos e processos para se completar. Há que se lembrar 
que o tempo ordena e dá assentamento a fatos históricos, que 
tem como sustentação a narrativa histórica. 
 Situar-se historicamente é perceber que os fatos históricos 
que acontecem ao redor do observador decorrem de uma 
dinâmica de relações espaciais próximas e distantes e se estabele-
cem numa multiplicidade temporal. As categorias temporais, 
além da medição e contagem do tempo, fundamentam a apren-
dizagem da disciplina, a ponto de os historiadores afirmarem que o 
tempo é a matéria-prima da História. Rüsen afirma que a narrativa 
histórica é uma função do pensamento histórico já que “é uma 
interpretação da experiência [...] do tempo” (RÜSEN, 2010, p.95). 
 A experiência do tempo está sempre presente em narrati-
vas, pois o “mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre 
um mundo temporal, (….) o tempo torna-se humano na medida 
em que está articulado de modo narrativo; (,,,) em compensação 
a narrativa é significativa na medida em que esboça traços da 
experiência temporal” (RICOEUR, 1994, p.15). 
A compreensão das especificidades das narrativas se dá median-
te:
- a mobilização da experiência do tempo passado gravado na 
memória, que permite a compreensão da experiência do tempo 
presente e expectativas do futuro; 
- a organização da unidade interna das três dimensões do tempo 
(presente, passado e futuro), por meio do conceito de continuida-
de, que ajusta a experiência real do tempo às intenções e expec-
tativas humanas; 
- o estabelecimento da identidade do narrador e do ouvinte e de 

quem ouve, para determinar se um conceito de continuidade é 
plausível ou não e se é capaz de convencer os ouvintes de sua 
própria permanência e estabilidade na mudança temporal de seu 
mundo e de si mesmos (RÜSEN, 2010). 
 A narrativa de histórias durante aulas de História é uma forma 
de relatar o passado para interpretá-lo e, por isso, é um componente 
importante do pensamento histórico escolar e uma ferramenta 
central no ensino e na aprendizagem da disciplina, podendo ser 
considerada como elemento sobre o qual se organizam as aulas e 
fundamental para a compreensão da história pelos alunos. Contu-
do, a construção da narrativa não é um fim em si mesma, mas um 
caminho para atingir a aprendizagem histórica, o que significa que 
o aluno poderá, por meio dela, produzir uma compreensão sobre o 
passado: a compreensão da história. Há que se reconhecer ainda 
que a produção da narrativa tem como finalidade o encontro entre 
seu produtor e o receptor, pois o “processo de conhecimento da 
ciência da história está sempre determinada pela relação à aplica-
ção prática, do saber histórico elaborado pela pesquisa e formata-
do pela historiografia” (RÜSEN, 2007, p.85). 
 É a narrativa que dá forma ao modo de pensar histórico, 
materializando as operações do pensamento, que levam à com-
preensão dos problemas humanos como problemas do tempo. 
Nada é para sempre – tudo muda e pode ser mudado. Tudo é 
desenhado pelo legado do passado e pelas histórias da História que 
nós contamos para nós mesmos quando construímos nosso presente 
e criamos para o futuro (CHAPMAN, 2009). Narrar é prática humana, 
uma prática cultural de interpretação do tempo (RÜSEN, 2010). Por 
isso, todas as narrativas produzidas sobre o passado podem ser 
analisadas e ajudam a identificar os sentidos históricos atribuídos às 
experiências temporais – sejam elas relativas a qualquer aspecto da 
vida humana: vida pessoal, vida do grupo ou vida em sociedade. 
Ao produzir uma narrativa os sujeitos transformam o passado em 
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presente, construindo uma lógica para as experiências no tempo. 
Desse modo, ao serem apresentados a temas e objetos históricos 
novos, os alunos tendem a incorporá-las ao seu universo mental. 
 Deve-se lembrar, porém, que nem todas as narrativas são 
históricas e que as narrativas ficcionais ocupam espaço considerá-
vel na organização curricular. As narrativas históricas constituem as 
formas pelas quais se expressa o conhecimento histórico, que se 
forma por meio de diferentes operações cognitivas como a 
organização espaço-temporal, a tematização, a percepção de 
mudanças e de permanências, desenvolvendo assim a “compe-
tência histórica” (MATTOZZI, 1998). 
 As narrativas históricas expressam a competência histórica. 
São elas versões próprias para fatos, conceitos e acontecimentos 
e podem ser explicitadas de forma escrita ou oral. Nesse movimen-
to de expressão e explicitação percebe-se a importância do 
papel da Didática da História ao auxiliar o aluno a “realizar um 
processo de construção do conhecimento mediante o uso das 
fontes ou mediante o estudo de textos e deve chegar a compre-
ender não só o conhecimento, mas também como procede o 
historiador e como funciona o conhecimento” (MATTOZZI, 1998, 
p.23) para compreender e elaborar a narrativa histórica escolar. 
Naquilo que se refere à narrativa histórica escolar, Gevaerd 
também nos lembra que “a narrativa é uma das formas pelas quais 
alunos e professores dão sentido ao passado histórico, quando 
pensam sobre as versões do passado” (GEVAERD, 2009, p.25). 
Ainda, de acordo com a autora, as narrativas históricas permitem 
que se introduzam nas aulas de História temas que abordem ideias 
abstratas sobre as sociedades do passado, como a religiosidade, 
as crenças, formas de organização do trabalho, as representa-
ções que formaram sobre suas relações sociais. 
 As narrativas são utilizadas para dar sentido às ações 
humanas, como se viessem de um estoque de histórias nas quais 
nenhum indivíduo em particular poderia navegar, se não pudesse 
contar com ela (WERTSCH, 2004). Essas 'histórias” trazem, de acor-
do com as tendências teóricas que assumem, certos ingredientes 
como os fatos, que são selecionados seguindo as hipóteses teóri-

cas da proposta de ensino (acontecimentos, instituições, socieda-
des, economias, valores culturais, crenças religiosas (MONIOT, 1993). 
Moniot considera que são “ingredientes” as palavras que fazem 
parte de um vocabulário específico (a exemplo de servo, sans-
cullotte, balaios, cabanos); certas noções que podem ser explicita-
mente designadas, por que são consensuais (democracia, escravi-
dão, p. ex.); conceitos que podem ser retirados da História, de outras 
disciplinas e do senso comum, que são frequentemente manipula-
dos e muito pouco explicitados. Um bom exemplo, nesse caso, é o 
uso do conceito de poder, às vezes totalmente desligado do con-
texto especifico no qual está localizado, considerado como um 
mecanismo que existe por ele mesmo (ex. poder do estado) outras 
vezes concentrado num personagem (D. Pedro I, Getúlio Vargas, 
Luis XIV, p. ex.). O mesmo se pode dizer da expressão revolução 
(revolução industrial, revolução francesa, revolução farroupilha). 
Ainda fazem parte dessa mesma “receita” o saber-fazer dos exercí-
cios próprios da disciplina, os mapas e os textos para analisar, 
comparar, interpretar (LE PELLEC, MARCOS-ALVAREZ, 1991). 
 Qualquer relato histórico é a descrição de atos e de expe-
riências efetivadas por um determinado número de personagens, 
que podem ser imaginários ou reais. Os personagens surgem em 
situações de mudança ou reagem a transformações, que revelam 
aspectos ocultos da situação e dos personagens e engendram uma 
nova indagação que, para ser resolvida, pede ajuda para o pensa-
mento, para a ação ou para dois. A solução para essa questão 
pode gerar a narrativa (RICOEUR, 1994). 
J. Werstch (2004) mostra que a apreensão do sentido das narrativas, 
que chama de narrativas específicas ou narrativas esquemáticas, 
tem papel fundamental na constituição da memória coletiva. As 
narrativas específicas podem ser tratadas como episódicas e 
sugere o autor que sejam tratadas nas suas “dimensões configuraci-
onais”, lembrando que possuem conjuntos específicos, persona-
gens e sequência de eventos. A primeira dessas dimensões é a 
ordem cronológica e temporal, que caracteriza a história, na 
medida em que ela é constituída por eventos. A segunda dimensão



16

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

é a que transforma uma série de eventos em história, eventos estes 
que ligam os detalhes da ação ou os incidentes históricos, nave-
gando da sua multiplicidade para a unidade de um conjunto 
temporal. Cada evento especificado apresenta limites temporais 
e espaciais e seus atores são grupos de indivíduos que agem em 
nome de grupos ou de indivíduos ou como líderes de coletivos 
políticos. Quando as narrativas específicas são produzidas por 
estados, geralmente, tratam da história política. Devido à tradição 
existente no ensino, este padrão de narrativa é o que mais se 
aproxima da narrativa escolar.
 A narrativa esquemática serve para dar significados para a 
compreensão de diferenças e semelhanças entre duas gerações. 
Elas podem ser usadas a partir de várias fontes. Narrativas gerais ou 
generalizações transformam-se em narrativas específicas na 
tradição cultural. São chamadas narrativas esquemáticas no 
sentido de que elas possuem funções abstratas e generalizantes, 
constituindo espécies de estruturas esquemáticas do pensamen-
to. Elas se constituem como padrões de narrativas, que implica 
que estas estruturas abstratas podem ter prioridade sobre diferen-
tes narrativas específicas, cada uma delas com seus posiciona-
mentos particulares, seus contextos e datas. Este ponto de vista 
sugere que a memória coletiva não constitui uma longa lista de 
narrativas específicas sobre o passado, como itens separados, mas 
um conjunto de ferramentas culturais o qual inclui alguns blocos 
construídos sobre o passado. A narrativa padrão usa caracteres, 
eventos, datas, e circunstâncias, que são básicos e relativamente 
constantes (WERTSCH, 2004).
 Partimos das concepções acima expostas para desenvol-
ver uma curta investigação sobre a apropriação de elementos do 
conhecimento histórico por adolescentes. O objetivo foi perceber 
se alunos do ensino fundamental reconheceriam narrativas históri-
cas de diferentes tipos e se as considerariam como fontes da 
História. Ao mesmo tempo, pretendia-se verificar se compreenderi-
am o tempo e os sujeitos históricos como elementos fundamentais 
na composição das mesmas, juntamente com o fato histórico. A 

interação entre fato histórico, tempo e sujeito histórico, por meio da 
narrativa, dá forma e conteúdo ao conhecimento histórico e esta-
belece o sentido desse conhecimento.
 O primeiro passo foi desenvolver um processo de rápido 
conhecimento desses alunos. Para tanto o professor que nos auxiliou 
nesse trabalho trouxe algumas informações acerca desses estudan-
tes e de seu cotidiano.  Eram alunos de uma turma do 9o. ano do 
Ensino Fundamental, em 2009, com quarenta matriculados, porém 
presentes no momento da pesquisa somente trinta e um, dos quais 
vinte e cinco devolveram o instrumento de investigação. A idade 
dos alunos variava entre 14 e 17 anos, sendo que oitenta e dois por 
cento (82%) dos participantes pertenciam ao sexo feminino e 
dezoito (18%) ao masculino. Algumas informações merecem expli-
cações. O predomínio das meninas sobre os meninos pode ser 
explicado por dois fatores. O primeiro é o fato de os meninos serem 
chamados para o trabalho antes que as meninas. Em famílias de 
renda média e baixa, os filhos do sexo masculino ingressam mais 
cedo no mercado de trabalho e, se não frequentam o período 
noturno desde o início do segundo ckiclo do ensino fundamental, ao 
completar a idade mínima obrigatória se transferem para esse 
período. Em segundo lugar, pesquisas realizadas pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo indicam que os rapazes constitu-
em o grupo majoritário em número de reprovações, fato que os leva 
a abandonar a escola e provoca diminuição sensível do número de 
matrículas nas séries finais do ensino fundamental. 
 Os estudantes que responderam a enquete provinham de 
famílias de baixa classe média, cujos pais eram comerciantes, 
comerciários, professores, proprietários de oficinas mecânicas e 
mecânicos de automóveis, proprietários e/ou profissionais de salões 
de beleza. Os adolescentes tinham por lazer a frequência ao 
shopping center do bairro, onde podiam ter acesso a cinema, jogos 
eletrônicos e era, além da escola, o local de encontros de amigos. 
Mas, a forma de lazer predominante era, sem dúvida, a televisão, 
especialmente os filmes e novelas que, de certo modo, criavam os 
modelos a serem seguidos quer pelos meninos, quer pelas meninas. 
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E interferiam nas suas visões de mundo e, em conseqüência, no seu 
entendimento da história. 
 O instrumento de pesquisa foi aplicado, pelo professor de 

História, em uma escola pública bem avaliada nas provas do 

Sistema de Avaliação Regular do Estado de São Paulo (SARESP), 

localizada em um bairro do centro da Zona Leste da cidade de 

São Paulo. O professor, licenciado pela Universidade de São Paulo 

em História e Pedagogia, tinha quarenta anos. Mestre em Educa-

ção, exercia o magistério há dez anos. Era coordenador pedagó-

gico e professor de História efetivo na rede estadual e diretor de 

escola particular. A observação de duas semanas de aulas em 

várias turmas levou a crer que as preparava para fugir do uso 

exclusivo do livro didático ao utilizar textos e outros recursos, como 

filme e ilustrações. 
 Para fazer a avaliação da compreensão dos alunos em 

relação ao conceito de História e às categorias de tempo e sujeitos 

históricos por meio da leitura de narrativas (na verdade, mini-

narrativas) foram selecionados alguns textos, de diferentes carac-

terísticas, se reportando ou não à História. Extraídos da internet, de 

um livro didático e de um livro paradidático, de uma revista 

especializada em temas históricos, e de livro de literatura infantil, os 

textos eram acessíveis e de fácil compreensão pelos adolescentes.
 Na sequência observam-se os textos colocados no instru-

mento de pesquisa, na mesma ordem de apresentação:

Texto 1

Os dinossauros eram animais enormes que habitavam a terra há 

milhões de anos atrás. A grande maioria deles se alimentava de 

plantas e insetos, mas havia também espécies carnívoras que se 

alimentavam dos outros
(www.geocities.com/CapeCanaveral/Runway/4145/, obtido em 

junho de 2007)

Texto 2
A Batalha de Maratona aconteceu em 490 a. C. na planície de 
Maratona, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. Essa batalha faz 
parte das chamadas Guerras Médicas, ou Guerras Pérsicas (546-450 
a. C.). A razão dessas guerras, incluindo a Batalha de Maratona, foi a 
expansão do Império Persa, que avançava sobre a Grécia. Ao saber 
do avanço persa os atenienses se organizaram para a defesa e 
pediram ajuda aos espartanos. Os atenienses conseguiram derrotar 
os persas e somente depois de sua vitória  os espartanos chegaram. 
Alegaram que não puderam vir antes, por que segundo seus costu-
mes só podiam partir para a guerra na lua cheia (SCHMIDT, Dora. 
Historiar: fazendo, contando e narrando a Historia, v. 4.  São Paulo: 
Sciponne: 179, 2002)

Texto 3

O aparecimento dos skins – sob a alcunha de ´carecas` – em solo 
brasileiro ocorreu no início da década de 1980, em meio à eferves-
cência local do movimento punk. (....) Numericamente irrelevantes 
e desvinculados de qualquer ideologia costumavam brigar e chei-
rar cola pela periferia da capital paulista. (....) A partir de 1981 
começaram a chegar ao Brasil informações mais precisas sobre o 
movimento punk: ser punk significava mais do que brigar e chutar 
latas de lixo: era acreditar na anarquia e protestar contra os males 
que afligiam o Brasil e o mundo naqueles dias (...) (BRACHT, A. 
Caminhos da violência. Revista de História da Biblioteca Nacional. 
ano 2, número 19: 57, abril de 2007).

Texto 4

(...) o Brasil foi dividido em vastas áreas chamadas de “donatárias” 
ou “capitanias hereditárias”. Na América, esses lotes eram enormes: 
tinham cerca de 350 km de largura cada, prolongando-se, em 
extensão, até a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, em
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algum lugar do interior ainda desconhecido do continente. As 
capitanias brasileiras possuíam, dessa forma, dimensões similares 
às maiores nações européias” (BUENO, Eduardo. Capitães do 
Brasil. A saga dos primeiros colonizadores. Rio de Janeiro: Objetiva: 
11, 1999).          

Texto 5

Afinal chegou o dia do Ano Bom. Era costume Dona Benta festejar 
essa data quando  reunia vários parentes e vizinhos. Tia Nastácia 
caprichava. Frangos assados. Peru recheado. Leitão de forno. 
Pastéis, doces e quanta coisa gostosa havia. Era assim sempre, foi 
assim naquele ano (MONTEIRO LOBATO. Reinações de Narizinho. 
São Paulo: Brasiliense: 143, s/d).
      
Após a leitura de cada um dos textos, os alunos deveriam respon-
der as questões abaixo:

Você considera que este é um texto que trata de História?
Não (     )   (Passe para o texto 2, se você escolheu a opção não).
Sim (     )   Se você escolheu a opção sim, marque com um X as 

alternativas que justificam sua resposta:

a) Trata de personagens históricos  (    )
b) Aborda um tempo e um espaço determinado  (    )
c) Narra um acontecimento real  (    )
d) Conta uma historia de ficção  (    )
e) Narra um fato que aconteceu no passado  (    )
f) As pessoas a quem se refere são importantes  (    )

A maioria dos alunos deu respostas, que poderíamos considerar 
corretas, à pergunta sobre o conceito de História que abria a 
enquete:

 O texto 2, que tratava das Guerras Médicas, foi o mais indica-
do, como portador de um fato histórico. Era o texto mais formal, com 
um tipo de redação que podia ser reconhecido pelos estudantes 
como um texto histórico, extraído que era de um livro didático. Por 
ser um texto didático deve-se considerar que trazia todos os elemen-
tos solicitados na pergunta: fato histórico (Batalha de Maratona), 
tempo (datação: 490 a. C.), local (planície de Maratona), sujeitos 
(persas, atenienses, espartanos), e consolidados numa forma narra-
tiva coerente. 
 O segundo escolhido, de número 1, com vinte e uma esco-
lhas, tinha como tema os dinossauros. O texto é o mais curto da sele-
ção e não pode ser considerado como elaborado sobre um fato 
histórico. Podemos levantar como hipótese para a quantidade de 
escolhas o fato de trabalhar com o tempo longínquo, embora não 
faça referência a ações humanas. É possível também que a huma-
nização dos animais, em animação e filmes, tenha auxiliado na 
concepção, neste caso, de sujeitos históricos. Ao tempo da realiza-
ção da enquete, a série “Família Dinossauro”, era ainda repetida 
pelos canais de televisão, abertos e fechados e representava a vida 
de uma família de dinossauros chefiada por “Dino da Silva Sauro” 
(na versão brasileira) como a de uma família humana. 
 Os textos de números 3 e 4 obtiveram menos escolhas como 
texto histórico ( 72% e 76%, respectivamente). O texto 3, que aborda-
va um tema contemporâneo, foi o menos escolhido como texto 
histórico, embora contivesse todos os elementos: sujeitos (os skin), 
tempo (datação: década de 1980), local (periferia da capital 
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paulista), fato (movimento punk). De todos os textos era o mais 
atual e apresentava como histórico um movimento “marginal” 
contemporâneo, ausente do programa ou do material didático 
utilizado nas escolas. Apesar do conceito da disciplina trazer em 
todas as suas versões a presença do humano no tempo, o homem 
como sujeito da História e seu objeto de estudo, permanecem 
ainda na vida escolar concepções que remontam ao século XIX, 
do início da História como disciplina científica. 
 O texto 4 obteve mais escolhas que o anterior. Mesmo 
assim, por ser um texto com clara redação sobre um objeto 
histórico - as capitanias hereditárias -, não foi compreendido como 
fato histórico por um número significativo de alunos, embora 
minoria da classe. Isto pode ser explicado pelo fato de o texto não 
trazer, propositadamente, qualquer informação temporal. Por fim, 
o último texto foi considerado como histórico por 36%  dos estudan-
tes. 
 A análise do quadro abaixo permitirá uma compreensão 
maior das respostas dos alunos, por apresentar as ideias a respeito 
da História de uma forma mais detalhada. Ao escolher entre as 
informações oferecidas como possíveis respostas, os alunos esta-
vam escolhendo entre diferentes visões e concepções de tempo, 
fato e sujeito histórico.

Concepções dos alunos

 O primeiro apontamento a ser feito é o que se refere à 
importância que foi dada ao passado. As afirmações que se referi-
am ao tempo passado (Batalha de Maratona e Dinossauros) foram 
as que tiveram nesse item (e) o maior número de indicações, sendo 
que a Batalha de Maratona foi aprovada como fato histórico por 
noventa por cento dos estudantes e a existência dos dinossauros por 
oitenta e oito por cento. De fato, eram os dois acontecimentos mais 
distantes no tempo, independentemente de sua natureza. Pelo 
número de respostas positivas, não interessou aos estudantes quem 
era o sujeito da história, mas a distância do tempo entre a existência 
desses sujeitos e nossos dias – quanto mais distante no tempo, mais 
histórico é o texto.
 O mesmo tipo de análise ocorreu entre os Textos 4 e 5. O 
terceiro escolhido (Texto 4), que se distancia dos outros dois primeiros 
na preferência dos alunos, também se referia a um fato histórico. 
Desta vez, se tratava da colonização do Brasil, da implantação do 
sistema de capitanias hereditárias. Esperava-se que este texto fosse 
facilmente reconhecido por tratar de tema que faz parte dos 
conteúdos listados em documentos curriculares, dos textos obriga-
tórios e livros didáticos, incluído em unidades que tratam da coloni-
zação do Brasil, temática presente no ensino nos primeiros anos de 
escolarização e nos anos iniciais do segundo ciclo do ensino funda-
mental. 
 Parece que os alunos encontraram dificuldades em respon-
der algumas das questões propostas sobre o texto de História do 
Brasil por que foram retiradas todas as citações acerca da tempora-
lidade do fato, restando somente o uso do tempo verbal no pretérito 
passado e explicação a respeito do que eram. Contudo, a coloniza-
ção e, especificamente, o tema das capitanias hereditárias, percor-
rem as listas de conteúdos programáticos. No estado de São Paulo, 
ainda nas séries iniciais, quando se estuda a história do estado, o 
assunto é introduzido para abordar a fundação do colégio, que deu 
origem à capital, onde se iniciou o povoamento da região.  Pode-se 
pensar que há uma memória histórica sendo cultivada, desde o 
início da escolarização, especialmente por meio das comemora-
ções das datas cívicas, como a fundação da cidade de São Paulo.  
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O mesmo não ocorre com fatos da história recente e, especial-
mente, com a História Social ou da Mentalidade. Os skinheads, do 
Texto 3  não foram considerados como personagens históricos, 
presumidamente dada sua contemporaneidade e por não terem 
um tratamento de “história oficial”, como os fatos dos textos 
anteriores. A proximidade local e temporal os isentou de sua 
historicidade. 
 Outro aspecto que chama a atenção é constituído pelas 
respostas que indicam como a História se compõem por fatos 
realmente ocorridos, na concepção dos alunos, correspondentes 
às opções c e d da atividade realizada.
 O texto de número 5, transcrito de uma obra de ficção 
infantil, bastante conhecida, foi considerado por um número 
significativo de alunos (9), como um texto de conteúdo histórico. 
Pode-se dizer que os personagens fictícios de Tia Nastácia e D. 
Benta foram considerados como personagens históricos, o que 
para os alunos significa que tinham existência concreta, confun-
dindo a ficção com a realidade.
 A compreensão histórica desses alunos se atém a dois 
fatores. O primeiro é a concepção de passado – não concepção 
de tempo e suas categorias, mas somente a concepção de 
tempo passado como atributo exclusivo da história. A essa con-
cepção de tempo passado como característica da História se alia 
a ideia de concretude desse tempo: História seria a “realidade do” 
tempo passado – independentemente de sujeitos “fazerem a 
história”.
 No entanto, não foram capazes de compreender narrati-
vas simples e dar significado às proposições que lhes foram apre-
sentadas. A dificuldade se mostrou na compreensão da temporali-
dade e dos elementos que a compõem: um sujeito central, uma 
trama e enredo com começo, meio e fim bem demarcados, uma 
linha narrativa facilmente identificada.  Acima de tudo, o que se 
pedia era a ressignificação das pequenas narrativas, sob o forma-
to de textos históricos, pelo desenvolvimento de competências da 
leitura e compreensão dos mesmos. A competência de leitura tem 
profunda importância para a compreensão do texto histórico. 

Para que tal competência se fizesse mostrar seria necessário que os 
elementos substanciais do texto histórico, tais como tempo, sujeitos, 
fato e localização, surgissem nas respostas dos alunos e fossem 
compreendidos e relacionados entre si. Pelas respostas o que se 
depreende é a dificuldade de leitura e compreensão da narrativa 
histórica, já que o leitor é o responsável por atribuir sentido ao texto, 
pois no processo de leitura o compreende de acordo com sua 
experiência e o grau de instrução formal e informal que adquiriu. 
 As dificuldades de compreensão das narrativas e da resolu-
ção das questões propostas, percebidas neste trabalho, demons-
tram a necessidade de mudanças das atividades desenvolvidas em 
sala de aula para melhorar a compreensão dos alunos a respeito de 
textos históricos. Apontam para a utilização cotidiana da leitura e 
interpretação de textos históricos, bem como de sua exploração 
para melhor entendimento dos conceitos históricos pelos alunos.  

* http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria, em 9/8/2014
** http://www.significados.com.br/historia/, em 9/8/2014
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RESUMO

 O trabalho apresenta resultados parciais de pesquisas de cunho qualitativo, cujo foco principal foi compre-
ender como um conceito substantivo, História da América, constituiu-se como conhecimento escolarizado, a partir 
de sua presença em manuais didáticos considerados como artefatos da cultura escolar, procurando  entender a 
sua influência na aprendizagem histórica de jovens alunos e, portanto, na formação da sua consciência histórica. 
Para isso foram assumidas duas perspectivas metodológicas. A primeira delas constou de pesquisa documental em 
manuais didáticos sobre História da América, tendo como aporte a análise de conteúdo. A segunda abordou a 
proposta da entrevista narrativa, com o intuito de se analisar que tipos de relações jovens alunos estabelecem com 
determinadas imagens presentes nos manuais. Os fundamentos teóricos das investigações realizadas estão 
referenciados na concepção de aprendizagem histórica de Jörn Rüsen, fundamentada na teoría da História. 
Resultados preliminares indicam, de um lado, a presença de narrativas fragmentadas sobre a História da América 
nos diferentes manuais analisados, bem como de imagens canônicas que ilustram essas narrativas. De outro, as 
narrativas producidas pelos jovens, a partir de determinada imagem presente em varios manuais, indicam possibili-
dades de construção de significados que podem contribuir para renovação metodológica do ensino da História 
da América, bem como de outros conceitos substantivos da história.

Palavras-chave: Aprendizagem histórica, consciência histórica, significância histórica, História da América.

ABSTRACT

 The work presents partial results of qualitative nature research, whose main focus was to understand how a 
substantive concept, History of America, constituted as knowledge school, from its presence in didactic manuals
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regarded as artifacts of the school culture. We tried to understand 
its influence on historical learning of young students and therefore 
the formation of its historical consciousness. For this were taken over 
two methodological perspectives. The first of these consisted of 
documental research in  manuals on American History, with the 
contribution of content analysis.The second adressed the proposal 
narratives interview, in order to analyze what types of relations the 
young establish with certain images present in the manuals. The 
theoretical fundaments of the investigations carried out are refer-
enced in the conception of historical learning of Jörn Rüsen, based 
on theory of History. Preliminary results indicate, on the one hand, 
the presence of fragmented narratives on the history of America in 
different manuals analyzed, as well as canonical images illustrating 
those narratives. On the other hand, the narratives which have 
been done  by young from the image present in various manuals, 
indicate possibilities of meaning that may contribute to method-
ological renovation of the teaching of American History, as well as 
other substantive concepts of history.

Keywords: Historical Learning, historical consciousness, historical 
significance, History of America.

INTRODUÇÃO

N
a perspectiva do pensamento de Jörn Rüsen, a aprendi-
zagem histórica e sua relação com a formação da cons-
ciência histórica é o núcleo central da didática da Histó-

ria, pois esta é a ciencia da aprendizagem histórica e seu funda-
mento é a teoría da História (RÜSEN, 2014).  Ainda na perspectiva 
desse autor, o papel da teoria da história na aprendizagem 
histórica precisa levar em conta alguns aspectos além da função 
de fundamentação da teoría da História, tais como os fatores da 
aprendizagem histórica, o lugar da experiência e da orientação 
na aprendizagem, a análise do lugar da narrativa na aprendiza-

gem histórica, considerando que essa é a principal competência do 
aprendizado histórico. Da mesma forma, ele enfatiza a necessidade 
de se conhecer o significado prático do pensamento histórico para 
a constituição de sentidos e significados na constituição da identi-
dade humana. 
 Essas preocupações de Rüsen sugerem problemáticas que 
dizem respeito às relações entre a cultura histórica e a cultura 
escolar, produzindo desafíos de investigações como, por exemplo, 
como a difusão de determinadas fontes iconográficas, representi-
vas do pasado de uma sociedade, são veiculadas por artefatos da 
cultura escolar, como os manuais didáticos e, ao serem apropriados 
pelos jovens alunos, produzem significados que acabam por serem 
normatizados como orientações temporais pelos jovens, a partir de 
determinados conceitos substantivos da História. Esse foi o recorte 
adotado nesse trabalho que constitui parte de pesquisa mais ampla 
sobre a aprendizagem histórica, financiado pelo Cnpq e que, em 
investigações realizadas de 2011 a 2013,  tomou o conceito substan-
tivo América Latina, sua abordagem por manuais didáticos, bem 
como o significado a ele atribuído por  jovens alunos de escolas 
públicas, como uma das principais finalidades de pesquisa. 
 Em sua investigação “Narrativas históricas sobre a América 
Latina: o que se ensina e o que se aprende numa escola brasileira”, 
Schmidt e Tauscheck (2011) buscaram  compreender como se 
organizou o ensino da América no Brasil, partindo da analise de 
diferentes manuais, buscando  entender as formas que foram 
“inventadas” para se ensinar História da América Latina, em conso-
nância com reformas curriculares, em diferentes momentos e 
políticas educacionais brasileiras. 
 A perspectiva de investigação desse trabalho foi a pesquisa 
qualitativa.  Na primeira fase da investigação, adotou-se a pesquisa 
documental, consubstanciada na análise de conteúdo de tipo 
temática, dos principais manuais didáticos de História da América 
publicados no Brasil, no período de 1932 a 1991, no contexto das 
respectivas reformas curriculares. O quadro apresenta os resultados 
da primeira fase da pesquisa:

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



24

Quadro 1 – Relação entre propostas curriculares e a presença 
da História da América em Manuais Didáticos

           : Schmidt e Tauscheck (2011 Fonte

 

 A partir da constatação de que os conteúdos relativos à 
História da América haviam sido integrados ou intercalados a 
outros conteúdos, sendo distribuídos de forma cronológica do 6º. 

ao 9º.ano  do Ensino Fundamental, houve a preocupação em 
buscar conhecer como um conceito, como América Latina, estava 
presente no pensamento histórico dos alunos que já tinham cursado  
esses anos.  Nesse momento, selecionou-se, aleatoriamente, uma 
escola pública de ensino fundamental, entre as que haviam escolhi-
do o manual, História Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos 
Junior, para realização de um estudo exploratõrio. Assim, foi aplica-
do um questionário em 17 jovens alunos, constituído das seguintes 
questões: “Quais são as primeiras palavras que lhe vem a cabeça 
quando você pensa na História da América?” e “Escreva uma 
pequena narrativa  sobre o que você espera ver nas aulas sobre a 
história da América Latina, que terá na escola”. Na primeira coluna 
é apresentada a categorização das ideias dos alunos e, na segunda 
coluna, o número de vezes que  determinada ideia  foi utilizada 
pelos alunos.)

Quadro 2 – Categorização das ideias dos alunos sobre História da 
América

     Schmidt e Tauscheck (2011) Fonte:

 Ao serem perguntados sobre o que esperavam aprender os 
alunos responderam:
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Contexto: Manuais: 

Lei Francisco Campos, 1931. Currículo Único. 
Eurocentrismo. História da América como parte da 
História da Civilização (européia) 

HISTÓRIA DA AMÉRICA (1932). 
RUCH, Gastão. Rio de Janeiro: F. Briguet.  
Professor do Instituto de Educação e do Colégio de 
Pedro II. (RJ) 
Manual destinado a alunos do curso normal. 

Lei Gustavo Capanema, 1942 
Panamericanismo. História da América como 
disciplina autônoma. (Portaria 966,1951) 

HISTÓRIA DA AMÉRICA (1952) 
SILVA, Joaquim. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional. 
Professor dos cursos ginasial e colegial. 
Autor de manuais didáticos de História do Brasil e 
Geral. 
 
HISTÓRIA DA AMÉRICA (1954) 
TAPAJÓS, Vicente. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 
Manual destinado a professores e alunos do curso 
colegial e do curso de História. 

Período da Ditadura (1964-1984) 
História da América excluída dos currículos. Lei 
5692/71 (Estudos Sociais de 1ª a 8ª Série do 1º. 
Grau – História somente no 2º. Grau, com carga 
horária reduzida). 

HISTÓRIA DA AMÉRICA (1979) 
KOSHIBA, Luiz / FRAYZE PEREIRA, Denise 
Manzi. São Paulo: Atual. 
Professores do ensino fundamental e médio. 
Manual destinado a alunos do 2º. Grau. Autores 
propõem uma “visão crítica” sobre a História da 
América. 
 
 
HISTORIA DAS SOCIEDADES AMERICANAS 
(1981) 
AQUINO, Rubim Santos Leão de / LEMOS, 
Nivaldo Jesus Freitas de / LOPES, Oscar 
Guilherme Pahl Campos. 
Rio de Janeiro: Livraria Eu e Você Editora. 
Professores da escola fundamental e media. 
Autores indicam abordagem a partir dos “modos 
de produção”, vertente marxista. 
 
HISTORIA DA AMERICA (1983) 
NADAI, Elza / NEVES, Joana. São Paulo: 
Saraiva. 
Professoras universitárias, USP e UFPA. 
 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) 
Temas da História da América Latina inseridos 
como conteúdos articulado e/ou integrados à 
História do Brasil e Geral. 

Manual  aprovado pelo PNLD –(programa 
nacional do livro didático) . História Sociedade e 
Cidadania – Alfredo Boulos Junior – 7º Ano. 

 

Idéias sobre relação com o conceito de America 
Latina: 

(2) Língua ou língua diferente; (2) língua latina; 
(2) musica ou musica latina; (4) latinos e (5) 
culturas diferentes. 

Idéias sobre a relação temporal 
 

(2) Colonização; (2) novo mundo; (2) pré-
colombiano. 

Idéias provavelmente ligados a colonização: (2) conquista; (2) fonte de riquezas; (1) perdas e 
(4) guerra 

Idéias geográficas e de localização: 
 

(1) mapas; (1) continente; (1) sul e (6) sul da 
América ou América do sul. 
 

Idéias que tem relação com os estados 
nacionais: 

(3) países; (5) Brasil; (1) gente do Brasil; (2) 
México; (1) argentino 

Diversos:  
 

(4) Latim; (2) futebol; (1) desenvolvimento; (1) 
política. 
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Temporalidade nas narrativas ou com ideias históricas: Exemplos:

Aluno 2 “... desenvolvimento dos países no decorres dos anos e 
etc”;
Aluno 5 “ ...evolução dos tempos, colonização diferentes...”;
Aluno 9 “… países latinos sendo colonizados e depois indepen-
dência guerras entre eles, países pobres”.

Apenas gostam do tema e têm curiosidades: Exemplos:

Aluno12 “…espero aprender o que eu não sei da América latina, 
eu me interesso pelo assunto.”;
Aluno 14 “…me interesso pelo assunto aprender coisas novas e o 
mais legal é aprender novas línguas como inglês, então imagina 
o latim”.

Demonstram algum conhecimento de termos de análise social e 
de diversidade cultural: Exemplos:

Aluno 2  “…Eu acho que vamos aprender sobre diferentes povos 
e culturas, modos de viver, guerras, classes sociais, diferentes 
economias...”;
Aluno 3 “… eu espero ver um pouco da cultura do povo que vive 
na América Latina, sua língua e seus hábitos como vivem a sua 
diferença social, sobre a fauna e flora desse lugares e as grandes 
cidades desses lugares e seus pontos turísticos mais famosos.”
Aluno 4 “…seus costumes, modos e estilos. Sobre o desenvolvi-
mento e crescimento, culturas, comercio e classes sociais sobre 
toda a história, guerras e etc.”;
Aluno 5 “… pessoas diferentes, culturas diferentes evolução dos 
tempos, colonização diferentes,lugares diferentes e muito mais”;
Aluno 11 “…sobre a cultura latina. As línguas faladas”.

 Entre as conclusões apreendidas a partir dos resultados 
dessa investigação percebeu-se que, tanto as narrativas dos alunos, 
quanto a dos manuais didáticos, apresentam uma narrativa frag-
mentada da história da América, não favorecendo os debates 
específicos do ensino da História da América e nem o desenvolvi-
mento de uma consciência histórica mais elaborada ou uma 
relação mais complexa entre o presente e o passado.  
 Dando continuidade a pesquisas sobre a relação entre os 
conteúdos de História da América e manuais escolares, Schmidt e 
Tauscheck (2011) focaram sua investigação no que o historiador 
español Rafael Valls chama de “componentes paratextuais” dos 
manuais escolares, entre os quais estão as imagens constitutivas do 
texto didático. Segundo o autor, particularmente os manuais esco-
lares têm apresentado uma forte presença da documentação 
iconográfica, o que coloca o desafio de investigações que tomem 
como objeto determinadas questões, tais como a identificação, 
catalogação e categorização  das imagens, sua contextualização, 
seu tratamento para leitura e análise por parte dos alunos e, como 
afirma o autor 

Distintos estudios han mostrado la escasa aten-
ción, incluso nula consideración, que los alumnos 
otorgan a las imágenes presentes en los manua-
les. A los alumnos no se les ha enseñado a apren-
der de las imágenes y no las consideran fuentes 
serias de información. En algunas de estas investi-
gaciones empíricas se ha llegado a establecer 
que un grupo importante de los alumnos no 
habían mirado ni siquiera las imágenes y que un 
25% lo había hecho exclusivamente como 
distracción respecto de la lectura. También se 
comprobó que la gran mayoría de los alumnos no 
contemplaba tales imágenes con un mínimo de 
atención si no se les impulsaba explícitamente a 
hacerlo, especialmente a través de indicaciones 
escritas. (VALLS, 2010, p.6).
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 Após a categoriação das imagens pode-se perceber que, 
em sua maioria, as iconografias foram utilizadas como ilustração, 
reforçando imagens canônicas e muitas vezes estereotipadas de 
determinados conteúdos da História da América, como a história  
dos povos pré-colombianos, ou seja, essas imagens não são 
problematizadas como evidencias históricas, na tentativa de 
construção de  uma relação mais complexa com o passado. A 
guisa de exemplo, cita-se o libro História da América (Elza Nadai e 
Joana Neves, de 1991) em que as autoras se utilizam de imagens 
de utensílios incas e objetos religiosos, mas sem problematizá-los 
ficando mais como ilustração da narrativa didática.  
 Nesse mesmo sentido, pode-se citar a obra Curso de 
História da América (Heródoto Barbeiro, de 1984), pois o livro 
trabalha com boas imagens sobre o contexto “pré-colonial”, entre 
essas imagens estão ruínas de templos, documentos de época 
sobre cultura e arte. Porém, elas não são problematizadas e ficam 
como exemplos de ilustrações iconográficas do texto escrito. 
Sobre as legendas das imagens, elas não explicitam de onde 
foram retiradas, ou seja, não são colocadas na categoria de fonte 
ou documento histórico.  

IMAGENS E APRENDIZAGEM HISTÓRICA

 Durante a investigação observou-se a presença sistemáti-
ca de uma  imagem do español Theodory de Bry – A chegada de 
Cristovão Colombo a América (sec. XVI) – em 4 dos  manuais 
analisados, História da América (1932), História da América (1979),  
História das Sociedades Americanas (1981) e História da América 
(1983). Essa recorrência  indicou posibilidades para  uma indaga-
ção qualitativa (EISNER, 1998) acerca das relações que jovens 
alunos atribuem a certo tipo de imagem que, na perspectiva de  
Saliba (1999), torna-se canônica. Para esse autor, as imagens 
canônicas 

…são impostas coercitivamente, daí serem 
chamadas imagens coercitivas. Ícones canóni-

cos seriam aquelas imagens-padrão ligadas a 
conceitos-chaves de nossa vida social e intelec-
tual. Tais imagens constituem pontos de referen-
cia inconscientes, sendo, portanto, decisivas em 
seus efeitos subliminares de identificação coleti-
va. São imagens de tal forma incorporadas em 
nosso imaginário coletivo, que as identificamos 
rápidamente. (SALIBA, 1999, p. 437)

 Com esse indicativo, buscou-se ampliar a investigação, no 
sentido de se verificar em que medida e, de que forma, determina-
das imagens canônicas sobre um tema da História da América 
podem ser viabilizadoras de sentidos e significados para jovens 
alunos do último ano da escola fundamental, considerando que 
eles já passaram por toda a primeira fase da escolarização obriga-
tória e, de alguma maneira, já tiveram contato com este conceito 
substantivo da História.
 Em suas investigações Carretero & Jacott e López-Manjón 
(2004), assim como Carretero e González (2004) buscaram compre-
ender que tipo de relações jovens de países da América española e 
também da própria Espanha, estabeleciam com esas relações.  Na 
primeira pesquisa, “La enseñanza de la historia mediante los libros 
texto: ¿se les enseña la misma historia a los alumnos mexicanos que a 
los españoles?”, os três autores analisam de que forma 4 manuais 
espanhóis e cinco mexicanos, publicados em 1994, tratam o tema  
“Descobrimento da América”, tendo como aporte metodológico a 
análise de conteúdo. Nesse estudo, eles identificaram a presença 
da gravura de Theodore de Bry como parte da narrativa histórica 
didática de um libro mexicano e um livro espanhol, com epígrafes  
que revelam enfoques históricos distintos, mas com o mesmo  
objetivo de descrever a chegada de Colombo à América. Na 
segunda  pesquisa, “Imagens históricas y construcción de la identi-
dad nacional: una comparación entre la Argentina, Chile y Espa-
ña”, Carretero e González, a partir de uma investigação empírica, 
utilizando entrevistas semi-estruturadas, procuraram entender essa 
mesma relação em  80  sujeitos, entre jovens e adultos, chilenos, 
argentinos e  espanhóis,  respectivamente,  procurando  responder
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três ordens de questões: Como os sujeitos interpretam as imagens, 
segundo sua idade e procedência cultural? Como tematizam e 
valorizam a imagen? Que descrições afetivas e identitárias a 
imagem produz? A partir dos referenciais e das questões propos-
tas, eles, num primeiro momento, categorizaram os resultados a 
partir de níveis de atribuições realizadas pelos sujeitos, quais sejam: 
1. Leitura realista e ingênua.2. Leitura realista. 3. Leitura contextuali-
zada, concluindo que houve diferenças significativas entre os 
sujeitos das diferentes procedências e que, conforme aumenta a 
idade, as leituras realistas e contextualizadas são mais presentes. 
No segundo momento, o da categorização segundo as descri-
ções e atribuições de valores, eles não encontraram relações 
entre idade e as respostas dos sujeitos, mas essas variavam confor-
me o país de origen, sendo categorizadas em três tipos: violenta, 
pacífica ou mixta, sendo que a última foi predominante. No 
terceiro momento, referente a relação afetiva e de identificação, 
nos três países a opção foi pelos indígenas e não pelo colonizador 
espanhol.
 Essas investigações foram tomadas como referencia dado 
à presença da mesma imagen encontrada nos manuais brasilei-
ros, levando-se em conta, entretando, o fato de que as finalidades 
não seriam as mesmas. Assim, a ênfase foi na problemática de se 
buscar  entender que significados jovens alunos poderiam atribuir 
a uma determinada imagen canônica, presente em manuais 
escolares utilizados no Brasil, com a preocupação de compreen-
der como esses jovens se relacionam com o passado da América 
e, portanto, qual o significado para a formação da sua consciên-
cia histórica.

A RELAÇÃO COM AS IMAGENS E SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA 

 Os estudos sobre significância histórica vêm constituindo 
um importante objeto de análise para investigadores interesados 
em compreender a formação da consciência histórica dos alunos. 
Muitos desses estudos partem da preocupação em se entender a 

formação da consciência histórica de crianças, jovens e adultos e 
se constituíram na esteira dos trabalhos realizados, principalmen-
tem, pelo historiador canadense Peter Seixas. Entre as investigações 
desse autor, destacam-se duas pesquisas que podem ser considera-
das fundadoras desses estudos. Em uma delas, tomada como 
principal referência para  ese trabalho  “Students Understanding of 
Historical Significance”, publicado em 1994, Peter Seixas aponta 
alguns criterios para se definir o conceito de “significância histórica”, 
a partir das definições atribuídas pelos historiadores. Assim, “signifi-
cância histórica” seria definida por três criterios: - se o fenômeno 
afetou um grande número de pessoas por um longo período de 
tempo; - pela relação de um fenômeno com outros fenômenos 
históricos; - pela relação do fenômeno com a vida prática do 
presente. A partir desses pressupostos, o autor levantou algumas 
questões de investigação sobre o pensamento histórico dos alunos, 
entre elas: - o que torna um fenômeno significativo para um sujeito? 
– como eles atribuem significados aos fenômenos do passado? – 
eles estabelecem relações com a sua própria vida?  Em outra 
pesquisa, “Mapping the Terrain of Historical Significance”, (1997), 
Peter Seixas buscou relacionar a atribuição de significados que os 
sujeitos fazem em relação aos fenômenos do passado, com as suas 
interpretações, valores e ideais, baseando-se no pressuposto de que 
isso pode variar conforme diferentes determinações, não somente 
as da cultura escolar. É importante ressaltar que, em suas pesquisas, 
Peter Seixas não se preocupou em apresentar níveis de desenvolvi-
mento do pensamento dos alunos, mas categorizar os resultados de 
suas investigações a partir de tipologías na forma como os sujeitos 
constróem significância na História.

 Dando continuidade às pesquisas desenvolvidas sobre a 
presença do conteúdo História da América nos manuais,  optou-se 
pela análise da relação dos jovens alunos com determinada ima-
gem canônicas presente nos manuais, a mesma gravura encontra-
da pelos pesquisadores espanhóis, e a apreensão dos significados 
por eles atribuídos a essa imagem. Assim, foi realizada
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uma investigação de cunho qualitativo em 26 jovens de um grupo 
do último ano da escolarização obrigatória, em uma escola 
pública de um bairro afastado do centro, na cidade de Curitiba, 
estado do Paraná, Brasil. A amostra é caracterizada  pela predo-
minância de 18 jovens com a idade de 17 anos; 3 jovens com 16 
anos; 3 com 18 anos, um jovem com 19 e um com 21 anos, sendo 15 
do sexo masculino e 11 do sexo feminino.  O instrumento de 
investigação constou de uma atividade para ser realizada em 
aula, com a presença do professor de história da turma. Essa 
atividade apresentava a gravura de Theodore de Bry, com a 
seguinte legenda: “Encontro de Cristovão Colombo com popula-
ções que viviam na América.” Gravura feita por Theodory de Bry, 
séc.XVI. 
 Como orientação para os alunos foram apresentadas três 
questões. A primeira delas – Descreva a imagem – tinha o objetivo 
de verificar que relações os jovens alunos estabeleciam com o 
passado registrado na imagem, seja descrevendo os personagens 
e as ações nela representadas, seja levantando hipótesis sobres as 
intenções presentes nessas ações. Na segunda questão – Escreva 
o que a imagem representa para você –  a finalidade  foi  verificar 
se os jovens alunos articulavam o passado com o seu presente e 
sua vida prática, e de que forma o faziam. Finalmente, a terceira 
questão – Relacione o que você escreveu sobre a imagem, com a 
história dos povos da América, tinha o objetivo de verificar se os 
jovens alunos relacionavam os acontecimentos representados na 
imagen com outros acontecimentos da história dos povos ameri-
canos, numa perspectiva temporal. 
 A análise e categorização das respostas permitiu a consti-
tuição  de três tipos de significância histórica, a partir dos estudos 
realizados por Canetti (1995) - Significância simbólica; Lee (2003) - 
Significância empática e Fronza (2013) - Significância intersubjeti-
va. Levou-se em conta também  aspectos teóricos pertinentes ao 
campo da análise das imagens e de estudos já realizados sobre o 
pensamento histórico de jovens e crianças.
 1. Significância simbólica: Estudos realizados por Canetti 
(1995) apontam posibilidades de se interpretar símbolos que, 
representados em discursos e imagens, agregam significados a 

determinados conceitos.  Ao analisar a relação entre “massa e 
poder”, esse autor apresenta a ideia dos “símbolos de massa” – não 
constituídos de seres humanos, mas de unidades como o trigo e a 
floresta, a chuva, o vento, a areia, o mar e o fogo. Ademais, existe o 
que ele chama de “cristais de massa”, ou seja, “os cristais de massa 
apresentam-se sob a forma de um grupo de pessoas que chama a 
atenção por sua coesão e unidade. Eles são concebidos e vivencia-
dos como unidade, mas compõem-se sempre de pessoas  efetiva-
mente atuantes – soldados, monges (…) (CANETTI, 1995, p. 74). Ao 
lerem a imagem apresentada, a maioria dos jovens incluiu em suas 
respostas determinadas unidades simbólicas, sejam pessoas ou não, 
tais como:  cruz,  armas e  tropa. Em todas as respostas, a cruz foi 
interpretada como a presença e imposição  da religião católica, 
diretamente ou não 

(…) a cruz, na imagen, demonstra religiosidade, como se estives-
sem trazendo “cultura” ao povo. (Rafael, 19)
(…) há também o início da catequização dos “povos inferiores”. A 
cruz = catequização. (Rafaela, 16)
As armas e os soldados, designados pelos alunos como “a tropa”, 
foram interpretados como a imposição da força, a dominação:
(…) o povo está em conflito e em defesa, tendo que servir aos 
soldados (Marjorie,17)
(…) parece que eles estão em guerra, representa a imagen que 
eles estão em conflito. (Ana Claudia, 21)
(…) queriam transformar os índios em sua tropa, junto com os 
outros. (Thalita, 17)
(…) A imagem remete à colonização da América. Cristovão 
Colombo e “sua tropa”, impondo seu modo de pensar aos nativos 
de forma simples e eficiente. (Kaway, 17). 
(…) a imagem mostra Cristovão Colombo chegando na América, 
implantando sua cultura, aparentemente, pela cruz que eles 
colocam no litoral. (Nicolas, 17)
(…) seria a colonização dos europeus na América representado 
numa imagen. Europeus impondo a religião e a sua cultura sobre 
os índios. (Isabela, 17)
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 2. Significância empática – Investigações acerca das 
ideias históricas dos sujeitos têm abrangido a análise  do que Lee 
(2003) chama de conceitos de segunda ordem, entre os quais está 
a empatía histórica. Segundo esse autor, a empatía histórica pode 
ser entendida como “algo que acontece quando sabemos o que 
o agente histórico pensou, quais os seus objetivos, como entende-
ram aquela situação e se concectamos tudo isso com o que 
aqueles agentes fizeram” (Lee, 2003: p.20). Ademais, afirma Lee, “ 
nossa compreensão histórica vem da forma como sabemos como 
é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, 
sabendo que sentiram os sentimentos apropriados àquela situa-
ção, sem nós próprios as sentirmos” (p.21). Várias respostas dos 
jovens alunos remeteram a uma aprendizagem a partir de uma 
empatía como  realização do pensamento  e   também como 
uma disposição  para  olhar e compreender as pessoas do pasa-
do, representadas na imagem: 

(…) Cristovão chega na América e os Índios estão com receio ao 
realizar a troca…(Pablo,17)
(…) Na terra de Cristovão Colombo a nudez era extremamente 
imprópria. Chegando na América e encontrando um povo todo 
nú, ele fica abismado mas ao mesmo tempo admirado (Vitor, 16)
(…) Os habitantes da América parecem um pouco assustados 
ao verem Colombo e sua tropa (Cesar, 17)
(…) A imagem mostra a chegada de Cristovão Colombo na 
América, uma chegada um tanto asustadora por parte das 
pessoas que já estavam lá… (Juliano, 18)
(…) os nativos ficaram impressionados com as coisas dos desco-
bridores e os receberam, foram explorados… (Claitson, 17) 

 
 3. Significância intersubjetiva – O conceito de intersubjetivi-
dade foi utilizado por Fronza (2012) para analisar de que forma 
ocorre  o autoconhecimento histórico de jovens alunos, quando 
em contato com evidências históricas em histórias em quadrinhos. 
No quadro de referência da teoría da consciencia histórica, 

Fronza assume que a intersubjetividade é um processo instituidor da 
consciencia histórica a partir das operações mentais da narrativa 
histórica e acontece quando “ao internalizar, por meio da empatía, 
a alteridade das experiências do passado antes desconhecidas, os 
jovens situam a si mesmos na salutar multiplicidade dos modos de 
ser, sentir e viver dos homens em muitos tempos e lugares” (Fronza, 
2012: p.63).A partir dos dados coletados e, na direção apontada, a 
categoría intersubjetividade foi utilizada para explicitar maneiras 
que os jovens utilizaram para significar o passado, a partir da relação 
com seus próprios valores, ideias, vida prática, em confronto com o 
fenômeno histórico apresentado na imagem: 

(…) a imagen é uma importante história do descobrimento do país 
e do continente onde vivo (Vitor, 16)
(…) representa o início do povo da América, a chegada dos 
colonizadores, foi um marco pois houve uma troca de informa-
ções, ambos sairam ganhando ( Juliano, 18)
(…) os da direita estão defendendo suas terras, e os da esquerda 
estão invandindo e dominando, mostra a guerra (Luiz Felipe, 17)
(…) representa a má colonização da América, a destruição da 
cultura dos povos americanos, além do início da degradação das 
florestas e riquezas naturais do continente americano (Roberto, 16)
(…) Para mim, a imagen representa o começo da colonização, os 
costumes, a cultura de outros povos, interferindo na cultura da 
América, acabando com nossas riquezas, para uso deles (europe-
us). (Amanda, 17)
(…) Representa a mudança na população local, influencias que 
até hoje podem ser percebidas. Esse capitulo da monopolização 
dos povos mudou o rumo da história. (Kaway, 17). 

 Torna-se importante destacar que, ao serem expostos a uma 
“imagem canônica”, isto é, que vem sendo utilizada sistematica-
mente nos manuais escolares para ilustrar as narrativas produzidas 
pelos autores desses manuais, os jovens alunos criaram
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suas próprias maneiras de dar significado ao passado ali represen-
tado, como pode ser observado em suas respostas. Demonstrando 
formas de autoconhecimento originais, os jovens deram pistas 
sobre como se formula e se desenvolve a sua aprendizagem 
histórica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Observou-se que as potencialidades das imagens, consi-
deradas como paratextos, podem ser muito grandes, no sentido 
aquí exposto, qual seja o de trabalhar a significância histórica para 
aprendizagem dos  jovens alunos. A concretização dessas poten-
cialidades requer, entretanto, formas mais inovadoras para o 
trabalho com as imagens nos manuais escolares, particularmente 
tratando-as como fontes e evidências do passado, movilizadoras 
de estratégias cognitivas do pensamento propriamente histórico 
e, portanto,  possibilitadoras do desenvolvimento da consciência 
histórica dos sujeitos aprendizes.
 As pesquisas realizadas com uma fonte iconográfica 
relacionada ao conceito substantivo História da América, bem 
como a investigação exploratória específicamente pautada na 
forma como os jovens alunos se apropriam dessa fonte, sugerem 
também  possibilidades de expansão desse tipo de investigação 
para outros conteúdos, no sentido de apreensões mais detalhadas 
da significancia histórica que jovens alunos atribuem a determina-
dos fenômenos do passado, seja por meio da investigação em 
paratextos ou no próprio texto de manuais escolares. Tais investiga-
ções podem trazer contribuições para se adentrar e sistematizar 
principios da aprendizagem histórica e, portanto, do seu ensino, a 
partir da própria teoría da História.
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RESUMO

  Neste artigo apresentamos os dados de uma pesquisa realizada no decorrer do ano de 2012, numa turma 
com 20 alunos do período vespertino do Centro Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos Professora 
Dulceney Becker, em Londrina/PR. Em sua maioria as pesquisas em Educação Histórica são voltadas para o 
trabalho com crianças e jovens, mas o entendimento de que as ideias históricas primeiro se formam em contato 
com o mundo e a família é, também, um dos pressupostos trabalhados na EJA o que nos levou a empreender esta 
pesquisa. Nesse sentido, investigamos como estes alunos pensam a História e como formulam narrativas sobre o 
conhecimento histórico. Todos os alunos pesquisados frequentavam o Ensino Fundamental (anos finais) e estavam 
matriculados na disciplina de História. A metodologia utilizada em nossa pesquisa procurou entender quais são as 
concepções que alunos da educação de adultos têm acerca da disciplina de História. Para tanto, inserimos alguns 
exercícios dialógicos na sala de aula, num primeiro momento partindo, dos conhecimentos prévios desses alunos 
para perceber quais as ideias destes sobre a História, visto que estes alunos são oriundos de outros tempos escolares 
e já frequentaram várias aulas de História. Além dos estudos exploratórios para investigar as ideias dos alunos sobre a 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

ISSN: 2176-5804 - Vol. 12 - N. 1 - Out/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

12
“Aprendizado e /ou Pensamento Histórico de Jovens Estudantes”

Dossiê

Edição Especial



34

História, trabalhamos com produção de narrativas sobre a História 
em três momentos, com a utilização de filmes, música e literatura.

Palavras-chave: Educação de adultos. Educação histórica. Narra-
tivas.

ABSTRACT 

 In this paper, it is presented the data of a research done 
during the year of 2012, with a group of 20 students, from the 
afternoon school period, at the Centro Integrado de Educação 
Basica Profa. Dulceney Becker, in Londrina, Pr. The majority of 
researches in History Education are turned towards the work with 
children and adolescents. However, the comprehension that the 
ideas about History are first formed in contact with the world and 
family, is also one of the purposes studied in the EJA. It is the fact that 
made us develop this research. Therefore, we have studied how 
these students look at History and how they formulate narratives 
about the historical knowledge. All the students in this research 
attended the last part of the Junior High School and were duly 
registered in the History classes. The methodology applied in our 
research attempted to understand which are the conceptions that 
the students of the Adult education have about this school 
subject.To reach this goal, some dialogues were introduced in the 
classroom, primarily using the previous knowledge these students 
had of this subject.That was done in order to evaluate their own 
ideas about History, bearing in mind that, these students were 
already coming from prior school years thus having attended 
several History classes. Besides the studies done herein to search the 
ideas of these students about History, we have worked with the 
production of narratives about History, in three phases, using films, 
music and literature. 

Keywords: Adult Education, History Education, Narratives.

INTRODUÇÃO
 

A
Educação de Jovens e Adultos, popularmente conhecida 
como EJA é um campo plural, onde convivem diferentes 
sujeitos em busca da continuidade da escolarização, 

interrompida por diversos motivos. No cotidiano dessas salas de 
aula, ocorrem inúmeros conflitos geracionais. Majoritariamente, as 
pesquisas em Educação Histórica são voltadas para crianças e 
jovens, mas o entendimento de que as ideias históricas, primeiro se 
formam em contato com o mundo e a família é, também, um dos 
pressupostos trabalhados na EJA e o que nos levou a empreender 
esta pesquisa foi investigar como estes alunos pensam a História e 
como formulam narrativas sobre o conhecimento histórico, neste 
novo tempo que dedicam a escola.
 As salas de aula na Educação de jovens e adultos, investiga-
das nesta pesquisa  eram organizadas em turmas individuais, isto é, 
cada disciplina apresentava uma carga horária específica e, à 
medida que o aluno cumpria essa carga e atingia as notas necessá-
rias, poderia matricular-se em uma nova disciplina. Desse modo, 
poderia frequentar até quatro disciplinas, não havendo um prazo 
definido para início e término. No ensino fundamental, a carga 
horária destinada à disciplina de História é de 256 horas/aula, sendo 
que, para cada ano/série, a carga horária a ser cumprida é de 64 
horas/aula. Assim, as turmas individuais são multisseriadas. A EJA tem 
essa característica plural – fato de extrema relevância, pois todos os 
esforços nessa modalidade devem visar à inclusão do aluno na vida 
da escola, além de propiciar condições para a garantia de direitos 
e o exercício da cidadania plena.
 A pesquisa¹ foi realizada nos primeiros meses do ano de 2012. 
O tema central do nosso planejamento envolvia a seguinte aborda-
gem: “O que é História? Como se faz a História?”.  A escolha foi 
motivada pela possibilidade de discussões da temática numa turma 
multisseriada, formada por alunos de diferentes níveis. Estabelece-
mos o modelo de aula-oficina exposto por Barca (2004, p.144) que 
enfatiza “O aluno, agente de sua formação, com ideias prévias e 
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experiências diversas; o professor, investigador social e organiza-
dor de atividades problematizadoras”.
 Para organizar a coleta de dados, utilizamos diversos tipos 
de instrumentos, estudos exploratórios, elaboração de narrativas 
individuais e em grupo. Para a execução da pesquisa trabalhamos 
com três tipos de narrativas que motivaram os debates. Em primei-
ro lugar o filme “Narradores de Javé”, em segundo lugar com 
narrativa em grupo a partir de fragmentos de textos escritos: 
“Apologia da história, ou o Ofício do historiador” / “Perguntas de 
um trabalhador que lê” e em terceiro lugar trabalhamos com uma 
narrativa a partir do uso de texto didático e música: “O dia em que 
a terra parou”, de Raul Seixas 
 Por meio da produção dessas narrativas, procuramos 
observar a progressão do conhecimento dos alunos com relação 
ao conceito e às concepções que possuíam acerca da História. 
Dada a extensão do material coletado, optamos por apresentar 
neste artigo, apenas algumas narrativas que contemplassem essas 
questões (O que é a História? Como se faz a História? Quem 
participa da História? Todos nós fazemos parte da História? Como 
a sociedade humana é construída?).

PARTICIPANTES DA PESQUISA: QUEM É O PÚBLICO QUE HOJE FREQUENTA 
A EJA

 A turma escolhida para pesquisa reflete o que hoje está se 
tornando comum em salas de aula da educação de jovens e 
adultos, uma presença maior de jovens que buscam na escolari-
dade possibilidades de melhores condições de vida. Com relação 
ao gênero, a turma é composta por 12 mulheres e oito homens, 
sendo a predominância feminina também verificada em outras 
disciplinas. Os alunos, em sua maioria jovens, foram divididos da 
seguinte forma: sete alunos com idades entre 15 e 17 anos, oriun-
dos, principalmente, do ensino regular, que viveram uma cultura 
de reprovações ao longo da vida escolar nessa modalidade; 
quatro alunos com faixa etária entre os 18 e os 25 anos; três alunos 

com idades entre 26 e 35 anos; dois alunos na faixa dos 36 aos 55 
anos; dois com mais de 55 anos.
 Quanto à naturalidade, sete alunos nasceram na cidade de 
Londrina, de onde nunca se mudaram. Dentre os outros, quatro são 
de cidades da região metropolitana de Londrina, como Cambé e 
Ibiporã, e outros quatro, de cidades do interior do Estado de São 
Paulo. Os cinco alunos restantes são de cidades do Paraná, tanto da 
região metropolitana de Curitiba quanto de outras regiões do 
estado, como Noroeste e Oeste.
 Quando indagados se trabalhavam, nove alunos disseram 
sim, enquanto 11, não. Porém, quando mudamos a questão para 
“Você possui uma profissão?”, apenas quatro responderam sim, 
dentre eles dois vendedoras, um vigilante noturno e uma emprega-
da doméstica. Observamos que, para as mulheres, declarar a 
profissão é um fator determinante, pois indica a sua independência 
perante o provedor do sexo masculino, o que inclui a possibilidade 
de uma renda fixa e de ter seu próprio sustento.
 Com relação ao estado civil, a maioria (12 alunos) é solteiro-
(a), cinco são casados(as), duas viúvas e um declarou viver em 
união estável. Ao discutirmos essa questão, alguns alunos, apesar de 
casados, vivem na mesma casa em que os pais, por motivos finan-
ceiros. Com relação a filhos, seis alunos são pais/mães, e a média é 
de dois filhos.
 Quanto ao fato destes alunos estudarem no período vesper-
tino, dois fatores são predominantes o primeiro é o número reduzido 
de alunos e o segundo à predominância da informalidade nas 
relações de trabalho, visto que, apenas um aluno possui carteira 
assinada, enquanto a maioria realiza pequenos trabalhos, como 
diaristas, por exemplo. Outros trabalham no período noturno e 
esperam, na complementação dos estudos, oportunidades melho-
res. No que tange à continuação dos estudos, os alunos afirmam 
que pretendem frequentar o ensino médio em algum curso profissio-
nalizante. Apenas uma aluna pretende cursar o ensino superior.
 Fizemos também algumas questões para conhecer a trajetó-
ria escolar desses alunos. Consideramos quatro questões para 
pautar essa discussão: o motivo de abandono da escola, o motivo 
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de sua volta, o que esperam da escola na atualidade e as discipli-
nas com que mais se identificam e o porquê.
 Na primeira questão, elencamos os seguintes aspectos: se 
pensarmos no gênero, o motivo que mais levou as mulheres a 
abandonar a escola foi a gravidez. Nesse quadro, incluem-se duas 
alunas, hoje na faixa etária entre os 25 e os 35 anos, que dizem não 
terem voltado a estudar em seguida por conta das atribuições 
domésticas, como cuidar dos filhos. Uma aluna, atualmente na 
faixa etária dos 25 anos, respondeu que abandonou a escola para 
cuidar do pai doente e que a ausência de estudos continuou após 
o falecimento dele, pois ficou incumbida de cuidar dos irmãos 
mais novos. Uma aluna, na faixa dos 60 anos, abandonou a escola 
a mando de sua patroa na época, fato que comentou rindo: 
“Depois veio marido, filhos, casa, aí não deu, só agora na maturi-
dade consegui estudar”.
 Com relação ao gênero masculino, os motivos são outros. 
Apenas um aluno, na faixa dos 40 anos, abandonou os estudos, 
pois não conseguiu conciliar com o trabalho e precisava ajudar na 
renda familiar. O restante estava na faixa dos 15-25 anos, e os 
principais motivos foram: “não gostar da escola”, “fazer muita 
bagunça”, ou mesmo “ser expulso”. Em sua maioria, viveram uma 
cultura de reprovações, devendo frequentar turmas nas quais não 
se enquadravam. Nessa faixa dos 15-25 anos, quase todos atestam 
esses motivos, mais evidentes nos homens do que nas mulheres. 
Dentre os alunos de mais idade, na faixa dos 35-70 anos, uma 
resposta frequente foram as sucessivas mudanças de cidade, por 
conta do trabalho dos pais na lavoura. A questão social inviabili-
zou, portanto, a permanência na escola na modalidade regular.  
Entre os mais jovens, percebemos a existência de um “tempo da 
escola”, quando não possuíam maturidade para frequentar as 
salas de aula.
 Em seguida, perguntamos os motivos que os trouxeram de 
volta à escola, ao que a maioria respondeu a busca por um futuro 
melhor, para si e para seus familiares. Muitos apontam o desejo de 
ser alguém na vida, além das exigências do mercado de trabalho 

e da disputa por melhores vagas. Entre os alunos de mais idade, a 
atualização e/ou “uma ocupação para a mente” são recorrentes. 
Alguns alunos mais jovens afirmam ter percebido que estavam 
errados em abandonar a escola e que voltaram serem aconselha-
dos por algum amigo mais próximo ou pelos pais. Nesse momento, 
percebemos que circula a ideia de que o sucesso na vida depende 
de permanência na escola. 
 Entre os questionamentos que fizemos perguntamos aos 
alunos o que esperam da escola hoje em relação à escola que 
frequentaram anteriormente. As respostas mais frequentes foram 
melhor e maior aprendizado, ou o ensino em si, que constitui uma 
preocupação latente, pois consideram estar em atraso com quem 
esteve regularmente nos bancos escolares. Também mencionaram 
a busca por mais cultura e fatores com desdobramentos mais 
práticos, como o ingresso na faculdade ou apenas a finalização dos 
estudos. Uma das respostas citou “a necessidade de mais espaços 
de lazer”. 
 As diferenças entre faixas etárias e entre os motivos que 
levaram os alunos a abandonar a escola em algum momento de 
suas vidas são evidentes e quase sempre relacionadas à situação 
econômica das famílias (ou para seu sustento, ou para cuidados de 
saúde com pais/filhos, ou por proibições do companheiro ou, 
naquele caso específico, da patroa) ou às questões de comporta-
mento (por não se adaptarem ao processo de disciplinas imposto 
pelo ambiente escolar). 

A DISCIPLINA DE HISTÓRIA ONTEM E HOJE.
 Para entender posteriormente como se articulavam as ideias 
dos alunos sobre as concepções de história perguntamos aos alunos 
questões relativas aos conteúdos de História. Como esses alunos 
recordavam-se da disciplina de História no ensino regular, do que 
haviam aprendido e de como eram suas aulas, pedimos que apon-
tassem as diferenças entre as aulas no ensino regular e na modalida-
de EJA.  Solicitamos aos alunos que listassem temas ou conteúdos 
estudados/aprendidos: Entre os temas e os conteúdos que os alunos 
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apresentaram estão: 

“Eu aprendi sobre a Pré-história, onde tudo 
começou.” 
“Antiguidade.” 

“Revolução Industrial.” 
“Lembro-me que estudava sobre o descobri-
mento do Brasil”.

 Observamos que as respostas trazem apenas grandes 
acontecimentos ou indicação de periodização. Ao lembrarem-se 
da História no ensino regular, citam apenas os conceitos substanti-
vos. Assim, para se compreender o processo de construção do 
conhecimento a Educação Histórica divide os conceitos funda-
mentais em história em duas tipologias: Conceitos substantivos e 
conceitos de segunda ordem. Por conceitos substantivos entende-
se os conteúdos da História, como, por exemplo, o conceito de 
industrialização, renascimento, revolução. Enquanto conceitos de 
segunda ordem: são conceitos que estão envolvidos em qualquer 
que seja o conteúdo a ser aprendido. Entre os conceitos de 
segunda ordem podemos citar continuidade, progresso, desen-
volvimento, evolução, época enfim que se que se referem a 
natureza da História, como, por exemplo, explicação, interpreta-
ção, compreensão. (LEE, 2001)
 Pedimos, em outro momento, que comentassem como 
eram suas aulas de História durante o período em que frequenta-
ram o ensino regular. As respostas estão transcritas a seguir: 

“Antes a gente só fazia os exercícios do livro.” 
“Eu geralmente saía da aula.” 
“Eu geralmente dormia pela falação do profes-
sor.” 
“Eu lembro que antigamente eu não prestava 
atenção nas aulas.” 
“Nós comentávamos sobre a Idade Média.” 
“Era uma aula legal mais eu não conseguia 

aprender direito por que tinha muita bagunça”.

 O visível desinteresse pela disciplina remete possivelmente à 
exigência de leitura e de concentração e, novamente, à questão 
do ensino tradicional, pautado na cópia e na resolução de questões 
do livro didático, o que evidencia a forma como o ensino de história 
é geralmente desenvolvido nas escolas. Percebemos uma desmoti-
vação entre os mais novos com relação às aulas de História, o que 
pode decorrer de diversos fatores, dentre eles: as carências da 
escola pública, que dispõe de poucos atrativos; o despreparo 
docente; as situações de conflitos entre alunos e entre alunos e 
professores, etc. Assim, é preciso pensar a aula de História de outra 
forma, como sugere Schmidt: “Ensinar História passa a ser, então, dar 
condições para que o aluno possa participar do processo do fazer, 
do construir a História. O aluno deve entender que o conhecimento 
histórico não é adquirido como um dom – comumente ouvimos os 
alunos afirmarem: “eu não dou para aprender História” -, nem 
mesmo como uma mercadoria que se compra bem ou mal.” 
(SCHMIDT, 1997, p.57).
 Segundo Cainelli, 

Este sentido do ensinar história não significaria 
não ter conteúdos para serem ensinados, mas 
olhar para estes conteúdos a partir da possibilida-
de de construir com os alunos novas questões 
diante de conteúdos/temas postos pela historio-
grafia. Aprender história é discutir evidências, 
levantar hipóteses, dialogar com os sujeitos, os 
tempos e espaços históricos.  É olhar para o outro 
em tempos e espaços diversos. Diante desta 
nova perspectiva para o ensino de história a 
seleção de conteúdos e a definição do que 
seriam conteúdos em história precisa antes de 
mais nada levar em conta a experiência histórica 
de nossos antepassados organizados no conhe-
cimento historiográfico produzido pelos historia-
dores. (CAINELLI, 2011, p. 128)
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 Também solicitamos que apontassem as diferenças entre 
as aulas no ensino regular e as de hoje, na modalidade de EJA, 
novamente por meio de comentários, para que pudéssemos 
comparar as duas modalidades e checar a adaptação dos alunos 
em relação a cada uma. 

“São melhores agora.” 
“Existe um auxilio maior.”
“Sala com menos bagunça.” 
“Presto mais atenção.” 
“Hoje produzimos bastante textos.” 
“Aprendi mais sobre a evolução”.

 Consideramos que as respostas foram concisas, algumas 
colocações demonstram as mudanças de paradigmas metodoló-
gicos relacionados ao ensino de História. Primeiro, a leitura de 
textos e a realização de exercícios do livro didático. Segundo, a 
produção de narrativas. Na EJA, a relação estabelecida dentro da 
sala permite maior diálogo acerca do conteúdo, dada a distribui-
ção de alunos por turma, o que se inviabiliza no ensino regular. Em 
alguns casos, existe uma barreira na abordagem de determinados 
temas nas aulas de História. 
 Em síntese, esses sujeitos são jovens que se afastaram da 
escola no ensino regular por algum motivo de ordem social e que 
hoje buscam a complementação dos estudos com o objetivo de 
entrar no mercado de trabalho. Em sua maioria, não têm perspec-
tiva de cursar o ensino superior, pois já são pais/mães. Com relação 
à História, sentem dificuldades por se tratar de uma disciplina mais 
teórica. O modo como a História foi ministrada em outras situações 
escolares é um dos fatores que dificulta a sua compreensão.

NARRATIVAS HISTÓRICAS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS.

 O conhecimento histórico, principalmente no que se refere 
à sua aprendizagem e à sua elaboração, faz parte do arcabouço 

do campo denominado Educação Histórica, que

(...) investiga a construção do pensamento 
histórico e a formação da consciência histórica 
de crianças e jovens no intuito de, a partir de 
dados empíricos, perceber como os alunos 
aprendem História, que conceitos estruturais, ou 
de “segunda ordem”, mobilizam na sua constru-
ção do conhecimento histórico, como constro-
em a sua consciência histórica, ou seja, como 
dão sentido à História para si mesmos. (SIMÃO, 
2011, p. 144)

 Para tanto, a Educação Histórica analisa e tenta estruturar as 
narrativas históricas, produzidas por sujeitos em diferentes contextos 
espaciais e temporais. Tais narrativas podem ser produzidas ao 
longo da vida, e do contato desses sujeitos com a escola. A narrati-
va histórica é o discurso do sujeito que traz sua interpretação dos 
fatos, representando

(...) a forma de um discurso fundamentado e 
estruturado, que expresse os sentidos históricos 
produzidos. Essa competência implica o desen-
volvimento de diversos aspectos da oralidade, 
(narração/descrição/explicação) e a utilização 
de diferentes formas de comunicação escrita, na 
produção de narrativas e outras formas textuais, 
utilizando conceitos e o vocabulário específico 
da História. (RIBEIRO, 2011, p. 7)

 Para Husbands (2003), trabalhar com a narrativa escolar 
implicaria alguns procedimentos importantes no desenvolvimento 
das aulas de História, visto que, para atingir o objetivo de compreen-
dê-la através desses textos, o professor precisaria não somente de 
um exame crítico, criando um sentido da sua naturalidade, mas 
também de sua lógica. Isso envolveria uma dúvida cética implícita 
sobre o caráter das histórias que contamos, significaria relacioná-las 
àqueles princípios organizadores – as ideias de causa, continuidade 
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e mudança – do complexo discurso histórico (HUSBANDS, 2003, p. 
51)
 Para desenvolver nossa pesquisa centramos nossos objeti-
vos em perceber como os alunos da EJA, ao longo das propostas 
de narrativas (filme, literatura e música) apresentadas, desenvol-
veriam suas narrativas em torno das seguintes questões:

 O que é História?
 Como se escreve a História?
 Como se dá a relação sujeito-História?
 História e interação social.

TRABALHANDO COM NARRATIVAS INDIVIDUAIS: O FILME “NARRADORES 
DE JAVÉ²”

 A escolha do filme “Narradores de Javé” para subsidiar as 
discussões sobre o que é a História e como ela é escrita objetivou 
ilustrar, por meio de um problema da vida prática (no caso do 
filme, a inundação do vilarejo para a construção da usina hidrelé-
trica), como a comunidade poderia utilizar-se da História. Solicita-
mos que assistissem com bastante atenção, para efetuarmos as 
discussões posteriores e realizarmos a coleta de dados. Isso não foi 
problema, pois, apesar de pertencer ao gênero drama, o filme 
tem uma faceta humorística. No mesmo dia, fizemos as discussões, 
procurando deixá-los a vontade para escreverem com suas 
palavras. 
 Na produção das narrativas, a turma apresentou a História 
como algo ligado ao passado, embora poucos mensurem onde se 
encontra esse passado, por meio da utilização frequente de 
categorias como “antigamente”: 
 Narrativas produzidas pelos alunos. 

“História é o passado, tem a ver com nossos 
ancestrais.” 

“A História para mim é onde o professor conta as 
história do passado.” 
“É o que agente estuda coisas de muitos anos 
atrás. Ex: reis, imperadores, artefatos antigos.” 
“A História para mim é o estudo das coisas que 
aconteceram antes de eu ter nascido.”

 Em todas essas respostas, a História é apresentada como 
algo conectado ao passado. Para um dos alunos, por exemplo, os 
personagens da História são os nossos ancestrais, e, nesse sentido, 
em seus exemplos, que História tem a ver com “reis, imperadores, 
artefatos antigos”. Na narrativa de outra aluna, os aspectos e os 
personagens mais antigos foram excluídos da História, permanecen-
do, na sua concepção, apenas os acontecimentos anteriores ao 
seu nascimento. Embora, nas outras respostas, a concepção de 
alojar a História no tempo anterior ao presente vivido não estivesse 
presente diretamente, observamos que essa ideia é bastante 
difundida entre os alunos. 
 Em outro momento tentamos aprofundar essa discussão e 
mostrar que todos somos sujeitos da História e que ela está presente 
em nossas vidas por meio de memórias, acontecimentos que 
vivemos, etc. A tentativa de dar uma definição prática para a 
História partiu de uma aluna

“A história pra mim é uma coisa que vai ficar 
guardado na nossa cabeça tudo que nós apren-
demos mais muita coisa que nós formos fazer 
mais pra frente, dependendo do trabalho a 
gente não trabalha se não saber sobre a história. 
Pra mim história é importante.”

 A aluna consegue estabelecer uma relação temporal 
passado-presente-futuro no momento em que, para ela, a História é 
parte da vida e importante para saber o que fazer na prática. 
 Na narrativa de outro aluno constatamos o entendimento do 
aluno quanto à forma de organização das sociedades e como a 
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História trata esse assunto:

“A história trata de pessoas de outras épocas, 
geralmente elas eram divididas em ricas e 
pobres, eu lembro que na idade média, tinha 
três classes mas agora não me recordo do 
nome delas.” 

 Este aluno refere-se à sociedade estamental do modelo 
feudal, dividida no famoso triângulo: Oratores – Belatores – Labora-
tores. Em sua concepção, embora não afirme categoricamente, 
as divisões sociais ocorriam em todas as sociedades, o que ele 
procura explicar baseado no modelo da sociedade tripartite. 
 A narrativa do aluno transcrita a seguir, aproxima-se da 
mesma argumentação sobre a História:

“A História está presente em cada lugar do 
mundo, faz parte das descobertas, da política, 
da democracia, dos poderes, da cultura e dos 
objetivos de cada pessoa, seja no conheci-
mento, na profissão, na educação ou no modo 
de ser”.

 Em sua narrativa, este aluno apresenta diversos conceitos 
relacionados aos estudos históricos, mostrando-se capaz de 
perceber a presença da História em todos eles. Mesmo sem 
aprofundar os conceitos citados, o aluno indica uma História 
presente na vida do indivíduo que vive em sociedade. Ademais, 
ele relaciona os poderes constituídos e argumenta que a História 
interfere no modo de ser de cada indivíduo. Segundo Ivo Mattozzi:

a escola deve formar personalidades cogniti-
vas capazes de examinar a lógica das constru-
ções dos discursos sobre o passado. A partir do 
desenvolvimento das estruturas de pensamen-
to a respeito do mundo, sob uma perspectiva 
histórica, os alunos teriam condições de ter 
uma formação que ultrapassaria a ideia conte-

udista dos currículos. (MATTOZZI, 1998, p. 29),

 Na sequência, apresentamos a narrativa de uma aluna:

“História é a grande etapa que se iniciou com o 
aparecimento do primeiro homem e com a 
criação da escrita. A história se faz com relatos 
escritos por acontecimentos já ocorridos em anos 
que se passaram e nos tempos de hoje. Geral-
mente história é contada por métodos orais e 
escrita, a finalidade da história é que as pessoas 
entendam mais da história e possa compreendê-
la, de modo coerente e compreensivo. História se 
baseia em algo ocorrido há anos ou recente-
mente fatos ligados a política, criação de indús-
trias e outros meios de comunicação, a história é 
um modo de pensar, refletir, no que está lendo e 
tira uma base sobre aquela questão e é através 
da leitura e do conhecimento que o texto fica 
bem objetivo, sobre o que o texto está falando. 
Para se falar ou até mesmo se escrever a História 
tem que ter um certo tipo de conhecimento, e ter 
avaliado o que ocorreu na construção da 
História, ter opinião própria e conceitos diferenci-
ados a cada situação mundial.” 

 Na narrativa desta aluna percebemos a presença de conte-
údos históricos, como o aparecimento do primeiro hominídeo e o 
surgimento da escrita, relaciona-se com o que os livros didáticos 
tratam como Pré-História. Além disso, a aluna concebe as fontes 
históricas como a matéria-prima do trabalho dos pesquisadores, 
classificando-as em orais e escritas. Isso nos auxilia na questão 
“Como se escreve a História?”, também inserida no instrumento. Ao 
tentar explicar a finalidade da História, Iracema sustenta que ela 
torna a vida prática mais compreensível. Na frase seguinte, conse-
gue estabelecer a relação passado-presente, demonstrando, 
assim, que os fatos históricos relacionam-se com o que a nossa 
sociedade é hoje. Dentre os exemplos elencados pela aluna, 
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destacamos a criação de indústrias, na Revolução Industrial, e as 
mudanças que tal evento desencadeou, como o avanço dos 
meios de comunicação. Ela afirma que a História tem seu modo de 
pensar e elementos que contribuem com a crítica, o que requer 
um vocabulário próprio. A aluna ainda consegue explicar o que é 
a História e como ela é escrita.
 Quanto à questão, “Como se escreve a História?”, a 
narrativa desta mesma aluna, aborda o trabalho com diferentes 
fontes históricas e a predominância de métodos orais e escritos, no 
que outro aluno também apresenta uma resposta para essa 
questão por meio de uma narrativa explicativa bastante coeren-
te:

“A história se escreve a partir de dados coleta-
dos, de fatos acontecidos, relatados e estuda-
dos cientificamente. Relatando o que aconte-
ceu, e o que acontece durante os fatos ocorri-
dos, seja uma descoberta científica, ou dados 
importantes acontecidos”.

 Para ambos, é preciso ter dados sobre os fatos históricos, 
que, por sua vez, precisam ser estudados cientificamente. Em 
“Narradores de Javé”, a grande preocupação dos moradores do 
Vale era produzir uma narrativa que tornasse a localidade patri-
mônio histórico e cultural, pois isso evitaria a inundação. Contudo, 
tal narrativa deveria ser científica, caso contrário, não seria aceita 
pelos órgãos públicos. O aluno traz a discussão central do filme 
para a sua narrativa e consegue explicar como se escreve a 
História.
 A experiência do filme viabilizou adequações nos instru-
mentos posteriores. Notamos que a maior parte dos alunos, antes 
da discussão do filme, pensava que História relacionava-se ape-
nas ao passado, isto é, tinha a ver com seus antepassa-
dos/ancestrais e depois conseguiram apontar a utilização de um 
vocabulário próprio por parte de historiadores profissionais e o 
conhecimento histórico como uma ferramenta para compreen-

der o presente. Ao apresentar a utilização das fontes históricas, 
conseguem classificá-las em orais e escritas, procurando elucidar a 
questão da evidência histórica, como aponta Ribeiro:

O que caracteriza a narrativa histórica é a 
centralidade das dimensões do tempo e, tam-
bém a ação interpretativa e expositiva do 
historiador ser apoiada e validada em evidênci-
as, em fontes históricas. A História mantém uma 
relação específica com a verdade, remetendo a 
um passado “real”. No entanto, na narrativa 
histórica esse “passado real” é interpretado, 
constituindo-se um modo específico de sentido 
sobre a experiência do tempo, uma representa-
ção da evolução temporal que é significada 
pelos sujeitos narradores e suas necessidades no 
presente. (RIBEIRO, 2011, p. 4)

NARRATIVA EM GRUPO A PARTIR DE FRAGMENTOS DE TEXTOS ESCRITOS: 
“APOLOGIA DA HISTÓRIA, OU O OFÍCIO DO HISTORIADOR” / “PERGUNTAS 
DE UM TRABALHADOR QUE LÊ”.

 Selecionamos esses dois fragmentos de textos, muito utiliza-
dos pela historiografia, para trabalharmos com os alunos, o sentido 
do sujeito na História. No primeiro documento, “Apologia da Histó-
ria”, o conceito de História amplia-se, atingindo as grandes preocu-
pações do movimento da Escola dos Annales de problematizar essa 
ciência a partir de diferentes abordagens. Considerado um livro de 
metodologia, Bloch escreve “Apologia da história, ou o ofício do 
historiador” no cativeiro, fugindo da perseguição nazista e expondo, 
nesse fragmento, a relação humano-temporal de maneira concisa. 
 No poema “Perguntas de um trabalhador que lê”, do dra-
maturgo, poeta e encenador alemão Bertold Brecht, é apresentado 
a preocupação é com os sujeitos anônimos da História. Trabalhado-
res que participaram de algum fato “importante”, mas que não 
aparecem, são invisíveis. No primeiro fragmento, procuramos 
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demonstrar a preocupação do historiador com que a ciência da 
História se transformasse apenas em um amontoado de coisas do 
passado.  No segundo fragmento, a o objetivo principal é com o 
sujeito escondido pela História. Optamos, primeiramente, pela 
leitura dos textos, seguida de discussões sobre o tema, e, posterior-
mente, pela elaboração de uma narrativa em conjunto, pelo 
grupo. Colocamos para os alunos que a intenção da atividade  
era estabelecer a relação dos sujeitos com a História e indagamos 
se o sujeito referia-se a todos nós.  Depois, questionamos se, 
enquanto pessoas, fazíamos parte da História.  
 Uma aluna afirmou que sim, que fazíamos parte da História, 
de alguma maneira, e disse que tinha na memória um aconteci-
mento que havia sido importante para ela. Devolvemos sua 
reflexão questionando-a como isso acontecia e solicitamos aos 
integrantes do grupo que refletissem se haviam vivido alguma 
experiência nesse sentido. A aluna então nos deu o seguinte 
exemplo: 

“Na década de1950, quando moça, ela havia 
participado de um comício em Londrina, parte 
da campanha presidencial de Getúlio Vargas. 
Ela me disse que foi um alvoroço por toda 
cidade, e o candidato havia solicitado o 
preparo de um grande churrasco, onde hoje se 
encontra o Terminal Central. Ela morava na Vila 
Nova, e foi nesse comício que Iracema conhe-
ceu Getúlio, mesmo de longe. Ela relatou: “eu 
achava que ele era alto, tipo galã de novela, 
mas não, era um baixinho, falava bem grosso, 
tinha muita gente reunida. Foi uma festança 
só”. 

 Esse comentário da aluna nos deixou intrigados com o fato 
de ser ou não realidade a vinda de Getúlio Vargas a cidade de 
Londrina. No entanto, tivemos acesso, ao livro do historiador Boris 
Fausto intitulado “Getúlio Vargas: o poder e o sorriso”, editado pela 

Companhia das Letras. Na capa, Getúlio Vargas aparece desfilan-
do em carro aberto e, na contracapa, a informação que a foto 
havia sido tirada na visita que o candidato fez à cidade de Londrina, 
em 1950.
 Na continuação do debate outra aluna argumenta: “faze-
mos parte da história, porém, nossos nomes não aparecem nos 
livros”. Complementando o argumento da colega, outra aluna 
reforça: “talvez nosso trabalho não seja importante, se a gente 
entrasse pra política”. É notável, nas falas das alunas, as ideias de 
que a História é feita de grandes personagens (reis, imperadores, 
presidentes, políticos) e de que quem não participa da vida política 
tem um “papel menor” em sua construção.
 Após as discussões, solicitamos que formassem um grupo 
para elaborar uma narrativa, transcrita a seguir:

“A história acontece nas nossas vidas, todo dia a 
gente vai produzindo algo, que é importante e 
que vai ficar plantada no tempo. Como a história 
da Dona Iracema, ela conheceu o Getúlio 
Vargas, mesmo que de longe ela viu ele e isso foi 
importante. No poema parece que os trabalha-
dores não têm vez na história. Mas nós achamos 
que tem, porque Brasília por exemplo que é a 
capital, teve que ir os nordestinos lá, porque 
senão não saia nada do papel. As vezes os 
pobres são esquecidos e na história só aparece 
gente importante, mas sem os pobres não tem 
história. Não é só ter o nome escrito nas placas e 
nos livros importantes, precisa ter feito algo. Nós 
estamos na história porque a gente estuda, 
trabalha, é pai, é mãe e um dia vão lembrar da 
gente. Isso tudo que a gente faz é história, algum 
dia alguém vai contar quem a gente era, onde 
morava, o que fazia”. (Narrativa produzida pelo 
grupo de alunos)

 Na narrativa produzida pelo grupo, há uma mudança na 
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percepção quanto à presença dos indivíduos comuns na História. 
Ao discutir essas questões após a análise das produções anteriores, 
a concepção que fica é que a História acontece no cotidiano e é 
decorre da ação humana no tempo (por meio do trabalho, das 
relações sociais estabelecidas na família, na escola, no bairro 
onde moram). Esse exercício de trazer à memória acontecimentos 
do passado e de relacioná-los com o cotidiano permite-nos 
constatar, enquanto sujeitos históricos, mulheres e homens que 
fazem a História, rememorando as ideias de Freire de que

A história não é mais que uma cadeia contínua 
de épocas caracterizadas, cada uma delas, 
pelas aspirações, necessidades, valores e 
“temas" em processo de realização. Na medi-
da em que o homem chega a descobrir e 
reconhecer, a “captar” estes temas, estas 
aspirações e as tarefas que supõe sua realiza-
ção, nessa mesma medida o homem participa 
de sua época. (FREIRE, 1979, p.21).

 Outro fator importante na análise da narrativa em grupo 
dos alunos de EJA diz respeito à formação do pensamento históri-
co, que pode ser examinada a partir da afirmação de David 
Lowenthal (1999) de que estamos rodeados de passado e de que 
todas as nossas ações e afirmações envolvem fragmentos de 
outros tempos. Os indivíduos conhecem o passado porque se 
lembram das coisas, leem, ouvem histórias, crônicas e vivem entre 
vestígios de tempos anteriores. Diante dessa afirmação, é impossí-
vel pensar a disciplina de História sem o conhecimento efetivo das 
ideias dos alunos, seja sobre o passado ou sobre outro assunto 
qualquer.
 Ao discutir os problemas decorrentes do trabalho em 
grupo, os alunos tiveram a oportunidade de descobrir que a 
História precisa ser problematizada e refletida. O trabalho em 
grupo também teve o objetivo de confrontar as ideias de diferen-
tes gerações de indivíduos que frequentam a mesma sala de aula 

de História, aproveitando a diversidade de experiências e vivências 
de mundo dos alunos. 
 Como afirma Siman 

Pensar historicamente supõe a capacidade de 
identificar e explicar permanências e rupturas 
entre o presente/passado e futuro, a capacida-
de de relacionar os acontecimentos e seus 
estruturantes de longa e média duração em seus 
ritmos diferenciados de mudança; capacidade 
de identificar simultaneidade de acontecimen-
tos no tempo cronológico; capacidade de 
relacionar diferentes dimensões da vida social 
em contextos sociais diferentes. Supõe identifi-
car, no próprio cotidiano, nas relações sociais, 
nas ações políticas da atualidade, a continuida-
de de elementos do passado, reforçando o 
diálogo passado/presente. (SIMAN, 2003, p.119)

 Entendemos que, ao discutirem em grupo, houve uma 
progressão das concepções apresentadas individualmente, pois, 
no início, a História era algo somente do passado, desconexo de 
nossas vidas, apenas um saber a mais. Nesse sentido, concordamos 
com Schmidt, pois “entende-se que a aprendizagem histórica 
necessita de uma estrada construída com mão dupla e essa cons-
trução requer um compromisso ético com o presente, a partir do 
qual quem ensina e quem aprende podem identificar um passado 
de interesse e com significados para os sujeitos envolvidos no pro-
cesso de ensino e aprendizagem”. (SCHMIDT, 2011, p. 84)
 As concepções apresentadas pelos sujeitos na narrativa em 
grupo reforçam um modo de ensinar História que leva em considera-
ção a interação entre a vida prática e a ciência da História, como 
afirma Kátia Abud

É nas escolas que se estuda a História e onde se 
cruzam de modo comprometido o conhecimen-
to científico e o conhecimento escolar, por que o 
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ambiente escolar é privilegiado para que os 
alunos aprendam maneiras de pensar sobre o 
passado, o presente e o futuro com suas 
vivências como seres temporais. As representa-
ções históricas que os alunos constroem emer-
gem de determinados processos da vida 
humana prática, que interagem com o conhe-
cimento escolar. (ABUD, 2005, p. 28)

 É preciso que o(a) professor(a) de História assuma esse 
compromisso de estabelecer a relação passado-presente-futuro e 
discuta como a História faz-se presente na vida de todos, enten-
dendo-a como ciência dos homens no tempo e pelo tempo, e não 
só do passado.

NARRATIVAS INDIVIDUAIS A PARTIR DO USO DE TEXTO DO LIVRO 
DIDÁTICO E DA MÚSICA: “O DIA EM QUE A TERRA PAROU”

 Esta foi a última atividade de investigação das ideias dos 
alunos sobre as concepções de História.  Pretendíamos que eles 
trabalhassem, em suas narrativas, a relação entre História e intera-
ção social. Para tanto, foi solicitado que lessem o pequeno texto 
intitulado “Como a sociedade humana é construída?”, do livro 
didático utilizado naquele momento (Coleção Tempo de Apren-
der, Editora IBEP, 6º ano/ensino Fundamental, p. 177). Em seguida, 
ouviram a música “O dia em que a Terra parou”, do cantor Raul 
Seixas. A atividade consistia em relacionar o texto com a letra da 
música e elaborar uma narrativa hipotética com o seguinte tema: 
se o fenômeno apontado pela letra da canção realmente ocor-
resse, haveria História?
 O objetivo da atividade era estabelecer a ideia de que a 
História é construída por meio das relações sociais, nas quais todos 
são sujeitos. Deixamos os alunos livres para que apontassem suas 
respostas, evitando interferir durante as reflexões e a elaboração 
das narrativas – apenas pedimos para que usassem sua criativida-
de. A seguir, transcrevemos algumas concepções formuladas por 

eles:

“Não, se o mundo parasse não haveria mais 
histórias, não haveria mais amanhã. Isso indica 
que todos os seres humanos fazemos parte da 
história do mundo. Que todos nós dependemos 
uns dos outros porque nós não podemos fazer 
tudo sozinhos, cada pessoa faz parte do mundo, 
da história, por menor que seja o trabalho de nós. 
Ele faz a diferença para alguém.”

 O aluno, em sua narrativa, argumenta que não haveria 
História por conta do congelamento do tempo, ou seja, como o 
tempo estaria paralisado, não haveria futuro. Isso é muito relevante, 
pois indica uma percepção de continuidade temporal e de relação 
entre o passado, o presente e o futuro. Depois, afirma que, por meio 
das relações sociais, é possível haver História, que os sujeitos, por 
meio de suas ações, fazem a História. Em narrativa apresentada 
anteriormente o mesmo aluno apresenta essa relação entre os 
sujeitos, sustentando-a com o exemplo da sociedade estamental 
do período medieval. Naquele momento, o aluno contemplava 
essa divisão entre “ricos e pobres”, apontando para o seu entendi-
mento sobre os diversos conteúdos substantivos trabalhos pelo livro 
didático, nos quais essas conceituações são formuladas por meio 
das analogias, como sugere Abud:

Para compreender o papel do exército nas 
ditaduras da América do Sul, por exemplo, os 
alunos recorrem ao nazismo e ao fascismo, ou 
para compreender a sociedade do Antigo 
Regime, elaboram uma grade social simplifica-
da, nobres (ricos) e camponeses (pobres), muito 
semelhante à que lhes foi apresentada ao 
estudar a Idade Média. (ABUD, 2005, p. 27) 

Outro aluno, por sua vez, é enfático em apontar que, para haver 
História, é preciso que haja relacionamentos, e o fato de a Terra 
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parar por um dia impediria a existência de acontecimentos, 
necessários para a História. 

“Não! Pois as pessoas precisam de relaciona-
mentos entre si, e isso não aconteceria caso o 
mundo parasse. Não haveria relacionamentos 
entre patrões e funcionários, alunos e professo-
res. Entre vizinhos e assim por diante, e aí não 
teria acontecimentos nenhum para que se 
tornassem história naquele dia.”

 Poderíamos entender que este aluno pensa conforme 
Whitrow, ou seja, que “há uma relação recíproca entre tempo e 
história. Pois, assim como nossa ideia de história é baseada na de 
tempo, assim também o tempo, tal como o concebemos, é uma 
consequência de nossa história." (1993, p. 207).
 Na próxima narrativa, observamos a presença da relação 
passado-presente-futuro e das ações do cotidiano como partici-
pantes da História. Ademais, a aluna evoca o papel da memória 
como elemento que propiciará a existência da História no futuro.

“Possivelmente não por causa dos aconteci-
mentos do dia a dia como o trabalho, a medici-
na, a religião, as escolas e a sociedade, tudo 
isso junto forma uma história porque o mundo 
precisa do passado para fazer o futuro como o 
que a gente aprendeu ontem, para ensinar no 
futuro tudo isso depende se o dia passa por um 
dia. Haverá história no futuro porque tem gente 
que vai lembrar do que aconteceu.”

 Ao compararmos as narrativas produzidas pela mesma 
aluna ao longo das atividades, notamos que antes ela, afirma que 
História é aquilo que aconteceu antes do seu nascimento, e agora, 
percebemos a mudança de concepção da aluna, que passa a 
dar um sentido a esse passado, ao afirmar que haverá História no 
futuro, incluindo-se enquanto sujeito. Novamente, há a relação 

entre passado-presente-futuro articulada com a questão da 
memória.
 Na narrativa desta outra aluna notamos que a mesma 
estabelece a noção de temporalidade, para a existência da 
História:

“Não. Porque nós homens necessitamos uns dos 
outros para formarmos uma história. Isso indica 
que história tem seu tempo, se não houver tempo 
não haverá história. Se tudo realmente parasse 
não tinha como ter história, não iria ter conteúdo 
para formar uma história.” 

 Aqui, podemos analisar a narrativa contrapondo seu pensa-
mento ao do historiador pós-moderno Kheith Jenkins (2001, p.114), 
que abandona a ideia da utilidade do tempo para o entendimento 
das sociedades ao afirmar que “não precisamos de uma história 
para nos situar no tempo presente ou para pensar o futuro...”. Em 
nosso entendimento, a aluna ainda percebe a necessidade do 
tempo para se efetivar a História.
 O objetivo principal do trabalho em sala de aula com as 
narrativas situou-se na possibilidade de desenvolver, com os alunos, 
uma reflexão sobre as diferentes relações sociais estabelecidas e 
como essas estruturam a História. Embora se tenha tratado de uma 
narrativa hipotética, constatamos que, de modo geral, o grupo 
conseguiu estabelecer esse vínculo. Consideramos tal relação 
importante, pois, ao fazerem isso, compreendem-se enquanto 
sujeitos da História, decompondo a ideia de que ela faz parte 
apenas do passado e, com isso, percebendo-a no cotidiano. Por 
fim, procuramos estabelecer a concepção de que História é movi-
mento, como assinala Hobsbawm (1995), em uma de suas maiores 
obras, “Era dos extremos”: “Contudo, como talvez os historiadores 
queiram lembrar aos especuladores metafísicos do “Fim da História”, 
haverá futuro. A única generalização cem por cento segura sobre 
história é aquela que diz que enquanto houver raça humana haverá 
história”. (HOBSBAWM, 1995, p. 15-16).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA

 Uma das características que nos chamou atenção em 
nossa pesquisa foi a polifonia dos diferentes atores sociais envolvi-
dos na turma investigada. Diferentes faixas etárias, histórias, pers-
pectivas e vidas que se entrecruzaram algumas tardes para 
discutir sobre a História. Segundo Hobsbawm (1995),

A destruição do passado – ou melhor, dos 
mecanismos sociais que vinculam nossa expe-
riência pessoal à das gerações passadas – é um 
dos fenômenos mais característicos e lúgubres 
do final do século XX. Quase todos os jovens de 
hoje crescem numa espécie de presente 
contínuo, sem qualquer relação orgânica com 
o passado público da época em que vivem. 
Por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o 
que os outros esquecem, tornam-se mais 
importantes que nunca no fim do milênio. Por 
esse motivo, porém, eles têm de ser mais que 
simples cronistas, memorialistas e compilado-
res. (HOBSBAWM, 1995, p. 13)

 A ideia do presente-contínuo incumbe a História da tarefa 
de superação, por essa ciência ter capacidade de mediar as 
relações passado-presente-futuro. Isso pode ser explicado por 
Freire, que diz:

Quanto mais me deixe seduzir pela aceitação 
da morte da história, tanto mais admito que a 
impossibilidade do amanhã diferente implica a 
eternidade do hoje neoliberal que aí está, e a 
permanência do hoje mata em mim a possibili-
dade de sonhar. Desproblematizando o tem-
po, a chamada morte da história decreta o 
imobilismo que nega o ser humano. (FREIRE, 
2008, p. 130). 

 Essa é uma crítica de Freire às tendências pós-modernas, 
que justificam o imobilismo. Problematizar a História também consti-
tui uma tarefa que contribui para entendê-la e para promover o seu 
aprendizado, indo ao encontro do que sugere Barca: 

Resta promover a consciência da necessidade 
de problematizar as situações históricas, de 
reforçar a sua compreensão da História global e, 
talvez, do papel positivo de homens e mulheres 
concretas, enquanto sujeitos que vivem em 
interacção, mesmo que apenas implícita, com 
seres e contextos de todo o mundo. (BARCA, 
2007, p. 125)

 Nas narrativas produzidas pelos sujeitos da pesquisa, nota-
mos essa progressão. Primeiro, entende-se a História como “o que se 
passou”, para, num segundo momento, entender a “interação 
social, a presença de diferentes atores sociais e que a história pode 
ser multiperspectivada”. Essa tarefa leva mulheres e homens a 
assumirem-se enquanto cidadãos, que podem lutar por direitos 
sociais. A História não é a bandeira de um partido político, mas uma 
fonte de subsídios para compreender a política, e esse exercício de 
cidadania permitiu, em alguns momentos, mudanças históricas 
fundamentais, ainda em processo de implantação no Brasil, dentre 
elas o estabelecimento da educação enquanto direito. Cabe a 
nós, todavia, que ela não se torne uma educação massificadora, 
que trate tudo passivamente. Que essa escola, que o ensino de 
História questione-se, duvide de sua prática imersa no imobilismo – 
somente assim poderemos dar significância social à nossa ciência. 
 A aluna que conseguiu apreender a mudança metodológi-
ca no ensino de História, aponta que “antes só fazíamos exercícios”, 
agora “ produzimos textos”. Com isso, ela percebe que, pelo domí-
nio da palavra, a História ganha significado e pode ser produzida 
por diferentes sujeitos, o que remete à “leitura da palavramundo” 
(FREIRE, 2003).
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 A partir da exposição das ideias, é possível ordená-las e 
transformá-las em aprendizado, progressão do conhecimento; em 
suma, fazemos referência à produção de narrativas históricas. 
Pensar novos métodos e novas abordagens permitiu que elaborás-
semos os instrumentos de coleta de dados. Pelo aprofundamento 
dos diálogos em sala, conseguimos fazer com que uma senhora de 
70 anos rememorasse o dia em que viu o presidente Getúlio Vargas 
em Londrina. Esse depoimento aguçou a nossa reflexão a respeito 
da construção dos mitos, dos personagens históricos, dos grandes 
nomes.
 No imaginário da aluna, Getúlio Vargas era um grande 
homem, muito bonito, charmoso –, ao vê-lo, talvez tenha se 
frustrado um pouco, mas a discussão a em sala de aula, possivel-
mente, naquele dia, possibilitou aos alunos perceberem que a 
História é feita por todos, por homens comuns, por nós.

NOTAS

¹As discussões apresentadas neste texto são oriundas da disserta-
ção de mestrado: O Ensino de História na Educação de Jovens e 
Adultos: as concepções sobre a História presentes nas narrativas 
dos alunos do CEIEBJA Profa. Dulceney Becker – Londrina-PR em 
2013.

² “Javé é uma localidade fictícia, no sertão nordestino, que está 
prestes a ser inundada pela construção de uma hidrelétrica. Para 
alterar a direção dos acontecimentos, seus poucos moradores 
resolvem escrever a história da cidade, com o objetivo de transfor-
má-la em patrimônio histórico e preservá-la. Com a necessidade 
premente de escrever um documento “científico”, Biá vê a possibi-
lidade de se retratar diante da cidade e inicia suas entrevistas com 
alguns moradores antigos, tentando reescrever a história do Vale 
do Javé. Porém, as histórias (são cinco versões diferentes) sobre os 
personagens se contradizem e o “escrevinhador” se vê diante da 
difícil tarefa de reunir, a partir das versões escutadas, uma única 

história, que tem a quase impossível tarefa de lhes salvar do 
irremediável “progresso”. Ao longo de todo o filme, a diretora 
aborda a questão da fala e de uma disputa entre a história oficial e 
aqueles excluídos dessa história, estabelecendo uma relação entre 
a oralidade e a escrita”.
Sinopse disponível no link:
<www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/história> Acesso em: 07 de Ago. 
de 2013
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RESUMO

 Buscamos neste texto discutir as ideias de estudantes universitários do curso de História sobre o entendem 
por história. Nossa intenção é verificar o que pensam os futuros professores sobre a disciplina e nossa inspiração são 
as investigações sobre ideias de jovens realizadas na Europa na América Latina. Concluímos que os estudantes 
universitários, mesmo no último ano de formação, ainda tem dificuldades em pensar o que seria a História, forne-
cendo algumas respostas que podemos considerar “tradicionais”.

Palavras-chave: consciência histórica, história, formação docente.

ABSTRACT

 We seek in this paper to discuss the ideas of university students of history about the mean by history. Our 
intention is to see what they think the future teachers on discipline and inspiration are our investigations into ideas of 
young people held in Europe and here in Latin America. We conclude that college students, even in the last year of 
training, is still struggling to think what would be history by providing some answers that we consider "traditional".
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 INTRODUÇÃO

N
os últimos anos, os estudos dedicados ao Ensino de História 
têm concentrado grande parte de sua atenção sobre as 
metodologias e a questão da especificidade do aprendi-

zado e ensino da disciplina. Parte desta preocupação está em 
buscar respostas para as dificuldades costumeiras dos docentes 
do ensino fundamental e médio como falta de tempo para 
preparar aulas, falta de material de consulta, insuficiência no 
domínio das disciplinas, pouca variação nos métodos de ensino, 
desânimo por causa da desvalorização profissional entre outras 
questões. Temos ainda como grande consequência um elevado 
decréscimo na procura pelas áreas das licenciaturas. Não raro, os 
alunos que estão nos cursos de licenciatura expressam indecisão 
nas discussões sobre os processos de mediação didática da 
história. Assim buscou-se a partir de um questionário feito aos 
alunos do curso de História, investigar suas concepções e leituras 
de conceitos basilares da disciplina. 
 A ampliação de diversas fontes do conhecimento na 
sociedade contemporânea como internet, televisão, livros de 
história de bolso e aqueles vendidos em bancas têm ampliado o 
espaço da história nas mídias e fontes escolares. Porém, apesar de 
tantas fontes elas não falam por si e não dispensam a mediação 
do professor. Ao contrário, as a variedade de fontes traz nas 
diversas linguagens, formas de expressar, mas necessitam de 
explicações que façam pontes entre o conhecimento e o mundo 
do leitor. Nesse sentido a “tradução de mundo” é um dos elemen-
tos basilares para a busca da cidadania. Segundo Jacques 
Chevallard (2005), no mundo atual existe cada vez mais a necessi-
dade de que novos aportes do saber cheguem ao sistema de 
ensino de forma compatível ao entendimento da sociedade. Ou 
seja, os saberes acadêmicos devem ser mediados para que seu 
aprendizado esteja no ensino fundamental e médio. Desse modo 
entende-se que deve haver uma constante a atualização dos 
textos didáticos bem como nos processos de mediação deste 
conhecimento onde o professor é o principal responsável. 

 Grandes processos de investigação tem buscado estudar o 
entendimento dos alunos. Referência na área é a grandiosa pesqui-
sa Youth and History com participação de 33 países do continente 
europeu, mais a Turquia, Israel e Palestina sob a coordenação do 
norueguês Magne Angik e do alemão Bodo von Borries na década 
de 1990. Os dados reunidos na pesquisa apontaram interessantes 
informações sobre características, qualidade e resultados do ensino 
de História a partir das narrativas dos alunos sobre a história. 
 Aqui na América Latina houve também uma investigação 
aos moldes daquela feita na década de 1990, mas com uma 
adaptação à realidade sul-americana, incluindo modificações 
para o esclarecimento de algumas questões, supressão de outras. 
Tais investigações chamam a atenção para a necessidade de se 
refletir sobre o conhecimento e os processos de transposição didáti-
ca que constroem pontes entre o conhecimento acadêmico e 
conhecimento trabalhados nas escolas (CERRI, 2001; GERMINARI, 
2010). 
 Essas pesquisas empíricas tem trabalhado o desenvolvimen-
to do sentido histórico em crianças, jovens e adultos e o seu fazer tem 
sido feito tanto por historiadores como por educadores que traba-
lham com o ensino de História (RÜSEN 1983, 1989, 1990). Parte das 
contribuições vem de novas leituras da Psicologia Escolar como 
estudos de Piaget que ajudaram a entender o desenvolvimento das 
áreas cognitivas da consciência do tempo nas crianças fundamen-
tais para o pensamento histórico. Seus estudos complementados 
pelo trabalho de Vygotsky (1977, p.181-191) demonstraram que a 
compreensão histórico-conceitual em adultos é adquirida, sobretu-
do na infância e na idade jovem continuando como toda atividade 
humana. Tanto na primeira investigação realizada na década de 
1990 quanto a mais recente feita com jovens da América Latina 
mostraram ser instrumentos valiosos para um estudo que aproxime a 
história para o desenvolvimento de um conhecimento crítico e 
reflexivo. Os pesquisadores na área da História procuram entender 
como funciona o aprendizado histórico ou o que se pensa sobre o 
passado, por intermédio da epistemologia da História (BARCA, 
2001). Podemos dizer com isso, que uma abordagem é mais “cogni-
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tivista” do que a outra, contudo, as duas vertentes podem ser 
tratadas em sua convergência.
 Segundo Flávia Caimi, atualmente, podemos dizer que “os 
estudos sobre os processos do pensar e do aprender, em suas 
diversas vertentes, acentuam o papel ativo dos sujeitos/alunos em 
seus percursos de aprendizagem” (CAIMI, 2009, p. 65). Da mesma 
forma estas duas linhas apontam o protagonismo do professor na 
promoção de situações educativas que favoreçam o desenvolvi-
mento de habilidades de pensamento. Caimi entende que as 
duas linhas de investigação teriam mais pontos em comum do que 
diferenças. Para a autora, os Estudos da Cognição, embora se 
situem em zona fronteiriça entre a epistemologia da história e a 
psicologia cognitiva, tendem mais para a segunda¹, ao passo que 
a Educação Histórica dialoga mais estreitamente com os referen-
ciais da epistemologia da história. 
 Tendo em vista os estudos feitos procuramos realizar uma 
pequena investigação cuja inspiração se baseou nas pesquisas 
anteriormente citadas, mas de estrutura mais simples. Nosso 
interesse então se voltou para os estudantes do curso de História. 
Desejávamos saber até que ponto as políticas públicas voltadas 
para o ensino, representadas pelos parâmetros e diretrizes curricu-
lares nacionais (BRASIL 1996, 2001, 2003) reverberaram na forma-
ção desses estudantes. Nosso intento era refletir sobre as concep-
ções que os alunos trazem para o curso de história uma vez que 
todos nós trazemos as memórias culturais em nossa identidade. 
 A apresentação dos resultados de um questionário com 
perguntas abertas proposta aos estudantes do curso de História foi 
nossa fonte de pesquisa inicial. Realizamos um questionário com 10 
questões que deveriam ser respondidas pelos estudantes das 
quatro séries do curso de História. Buscamos analisar o que os 
alunos pensam sobre a função da história e suas definições do que 
é importante na história. Em seguida fizemos uma análise de 
conteúdo das expressões usadas nas narrativas. A partir das 
questões intentamos compreender como a história ensino é 
percebida por alunos entrevistados. O questionário foi submetido 
a 114 alunos do curso de História da Universidade Estadual de 
Londrina-UEL no ano de 2011 e abrangeu alunos da 1ª a 4ª séries. A 

faixa etária situou entre 18 e 36 anos. Para analisarmos as questões, 
utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo. Segundo Roque 
Moraes (1999), a Análise de Conteúdo teve origem no século no 
século XIX e foi largamente utilizada pelos adeptos do Positivismo. 
Ela se constitui em uma metodologia de pesquisa que procura se 
aproximar da objetividade da informação. Tem sido usada em 
diversas disciplinas das Ciências Humanas para interpretar informa-
ções qualitativas e/ou quantitativas de pesquisa e documentos. 
Moraes adverte que é preciso considerar as várias categorias 
possíveis de análise, mas que de modo geral pode-se considerar 5 
etapas no processo de análise a saber:

1 - Preparação das informações;
2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades;
3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias;
4 - Descrição;
5 - Interpretação.

 Para Silva, Gobbi e Simão (2004) o entendimento do homem 
como agente social que “influencia e é influenciado pela estrutura 
social” possibilita diferentes interpretações da realidade. em um 
processo permeado de conceitos. Assim em um trabalho onde se 
levanta ideias que são expressas em respostas, podemos estuda-las 
a partir do desmembramento para chegar a principal ideia ou 
conceito. Servimo-nos também da teoria das representações 
sociais de Moscovici (2003) que desenvolveu diversos trabalhos 
sobre representações sociais influenciando a psicologia, seu campo 
de formação e as ciências sociais e a história. O autor reconhece 
nos estudos de Durkheim um marco na delimitação das representa-
ções sociais fundamental para ele nos estudos sobre o papel social 
das representações em situações concretas da vida cotidiana 
como o processo de construção das representações sociais. 
 Considera-se também as características comuns dos investi-
gados como a formação básica dos universitários em escolas de 
ensino público ou em escolas particulares que, independente da 
origem, se caracterizam pelo aprendizado de uma concepção de 
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história linear e caracterizada pelos limites temporais. Esta concep-
ção metódica tem sido a lógica da história do ensino em nossas 
escolas embora já seja possível também conhecer professores que 
usem a concepção construtivista aonde há mais atenção aos 
pontos de vista dos alunos e preocupação com as condições 
históricas construção do conhecimento. Reconhece-se que a 
história ensinada nas escolas é diferente daquela ensinada pelos 
historiadores, mas Chervel não se trata de uma simplificação, mas 
de um saber criado pela escola (CHERVEL, 1990).

 Das 10 questões trabalhadas selecionamos uma questão 
aberta onde o aluno deveria responder segundo seus conheci-
mentos  O que é história para você.

 Na tabela abaixo vemos as principais definições:

Gráfico 1: O que é história para você?

 O gráfico 1 sintetiza as respostas dadas pelos estudantes na 
primeira questão. Pelos resultados é possível perceber que grande 
quantidade de respostas que entende a história como algo que se 

desenvolve em forma contínua na resposta de história como 
processo. Audigier (1995) em pesquisa sobre concepção de história 
entre alunos observou que respostas que trazem afirmações amplas 
a história serve para entender o mundo, para entender o passado e 
o futuro são concepções abertas porque extrapolam o mundo da 
disciplina e trazem a expectativa de um entendimento pessoal. 
Nesta direção aquelas narrativas que definem um estudo de feito 
por determinado profissional como historiador ou mesmo disciplina 
que estuda o passado trazem um significado fechado porque 
entende o fazer histórico como função de uma determina catego-
ria profissional e uma determinada disciplina no âmbito escolar.

 As narrativas revelam os diversos processos de elaboração 
de explicações sobre causalidade e consequência, e esta explica-
ção depende em muito das formas como o processo de ensino e 
aprendizagem é realizado pelos diferentes professores. Embora esta 
questão apareça menor na universidade, devido à idade dos 
estudantes e a crença de uma maior capacidade de abstração no 
processo cognitivo, a mediação pode, em maior ou menor grau 
inferir junto a bagagem cultural que o aluno traz. Também é signifi-
cativa a epistemologia e cultura do professor ao ensinar, afinal 
como afirmou o estudioso britânico David Lowenthal, de que a 
história pode ser mais difícil de aprender do que é comumente 
pensado. 

 A variação nas narrativas indica também uma diversifica-
ção linguística um dos indícios de expressão da consciência históri-
ca. Ou seja, o entendimento e o sentido histórico nos seus diversos 
níveis estão diretamente ligado a ela. Para Murinelli (2011) que 
também desenvolveu estudos na mesma área, as diferenciações 
são o que se pode chamar de aprendizagem nas formas de cons-
ciência histórica. Desatacamos aqui o grupo de expressões que 
definiram a história como processo e relação entre passado e futuro:
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De onde viria a base conceitual para entender a história como 
processo? Observando os programas de disciplinas do curso 
podemos ver como se distribuem ao longo do curso:

 

F o n t e  h t t p : / / w w w . u e l . b r / p r o g r a d / ? c o n t e n t = c a t a l o g o -
cursos/catalogo_2013/cursos/historia.html
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Marcas nas narrativas Falas 

História processo estudo sobre o homem e suas relações; 
estudo da ação humana no tempo; base 
para o homem se entender; narrativa 
interpretativa do passado; aquilo que 
posso identificar ou não como parte da 
sociedade onde estou inserida 

Relação passado/ futuro  compreender as relações do homem no 
passado para melhor entender o 
presente; matéria cheia de mistérios e 
possibilidades que me fascina; estudo 
que liga passado e presente e que cria 
opiniões 

 

1o. Semestre 
INTRODUÇÃO À HISTÓRIA 
HISTÓRIA ANTIGA I 
HISTÓRIA MEDIEVAL I 
HISTÓRIA DA AMÉRICA I 
ANTROPOLOGIA  

2º. Semestre  

NOÇÕES GEOGRÁFICAS PARA A HISTÓRIA 

HISTÓRIA DO BRASIL I 

HISTÓRIA MODERNA I 

HISTÓRIA MEDIEVAL II 

HISTÓRIA ANTIGA II 

DIDÁTICA DA HISTÓRIA 

3º. Semestre 

CULTURA AFRO BRASILEIRA 

HISTÓRIA MODERNA II 

HISTÓRIA DO BRASIL II 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I 

 

4 º .  S e m e s t r e  

H I S T Ó R I A  D A  A M É R I C A  I I  

H I S T Ó R I A  D O  B R A S I L  I I I  

H I S T Ó R I A  C O N T E M P O R Â N E A  I I  

P S I C O L O G I A  D A  C R I A N Ç A  E  D O  A D O L E S C E N T E  

O P T A T I V A  I  

5 º .  S e m e s t r e  

E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O  I  ( H I S )  

H I S T Ó R I A  D O  B R A S I L  I V  

H I S T Ó R I A  D A  A M É R I C A  I I I  

M E T O D O L O G I A  E  P R Á T I C A  D E  E N S I N O  D E  

H I S T Ó R I A  I  

T E O R I A  D A  H I S T Ó R I A  I I  A  

L Í N G U A  B R A S I L E I R A  D E  S I N A I S  –  L I B R A S  

6 º .  S e m e s t r e  

E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O  I I  ( H I S )  

M E T O D O L O G I A  D A  P E S Q U I S A  H I S T Ó R I C A  I  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  D A  A M É R I C A  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  D O  B R A S I L  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  A N T I G A  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  M E D I E V A L  

M E T O D O L O G I A  E  P R Á T I C A  D E  E N S I N O  D E  

H I S T Ó R I A  I I  

C I Ê N C I A  P O L Í T I C A  E  H I S T Ó R I A  

O R I E N T A Ç Ã O  D E  T R A B A L H O  D E  C O N C L U S Ã O  D E  

C U R S O  I  ( H I S  

O P T A T I V A  I I  

7 º .  S e m e s t r e  

E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O  I I I  ( H I S )  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  M O D E R N A  

T Ó P I C O S  D E  E N S I N O  D E  H I S T Ó R I A  

C O N T E M P O R Â N E A  

M E T O D O L O G I A  E  P R Á T I C A  D E  E N S I N O  D E  

H I S T Ó R I A  I I I  

M E T O D O L O G I A  D A  P E S Q U I S A  H I S T Ó R I C A  I I  

H I S T Ó R I A  E  E S T U D O S  L I N G U Í S T I C O S  

E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O  I I I  ( H I S )  

O P T A T I V A  I I I  

8 º .  S e m e s t r e  

E S T Á G I O  S U P E R V I S I O N A D O  I V  ( H I S )  
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 Observamos que o curso apresenta uma estrutura muito 
similar a outros cursos de história presentes no estado e fora dele². 
Também se percebe que estão presentes disciplinas de outras das 
áreas de humanas como geografia, linguística, ciência política e 
antropologia além de libras atendendo as deliberações de inclu-
são social. Nas disciplinas ligadas diretamente a história se apre-
senta a divisão clássica quadripartite somada à disciplina cultura 
afro-brasileira também presente em outros cursos. Talvez, o dife-
rencial esteja na organização disciplinar. Assim percebemos que a 
ênfase do curso está nos textos de que trabalhavam diversas 
orientações teórico-metodológicas buscando a criticidade, 
segundo o plano de curso³.
 Somado as condições do curso, podemos também inferir 
que a formação socioeconômica também influi na leitura de 
mundo dos estudantes e ainda que haja uma variação nas idades 
dos estudantes eles refletem o contexto histórico que vivem. Ou 
seja, também tem acesso a novas fontes de leitura histórica em 
filmes, livros e sítios e redes sociais. Possivelmente seu entendimento 
se dá de modo mais aprofundado que o leitor comum, mas 
também ele necessita de mediação afinal há várias interpreta-
ções da mesma história. À medida que o curso avança podemos 
acreditar existe que uma maior capacidade de correlação e 
maiores entendimentos das correntes metodológicas? Possivel-
mente mas nem sempre qual seria a garantia de um bom entendi-
mento ou bom texto, uma boa aula ou ambos?
 A adoção de disciplina que exploram de maneira mais 
avançada as discussões e correlações entre o pensamento 
histórico e ensino levam o aluno do curso a tomar contato com 
questões teóricas mais cedo do que comumente se faz, normal-
mente na metade do curso com a disciplina Teoria da História. Se 
voltarmos a grade de disciplinas observaremos que no segundo 
semestre há Didática da história. Como se sabe, as discussões 
sobre a formação do ensinar e pensar histórico desde as discussões 
recuperadas por Rüsen tem encadeado discussões que até bem 
pouco tempo, eram próprias de disciplina como Teoria da História 

reservada aos últimos anos, quando se acreditava que o aluno 
tivesse mais maturidade para o seu entendimento. É claro que uma 
disciplina por si só não pode alterar nada mas pode ser um item a ser 
considerado no cômputo das narrativas.  
 Outra hipótese para pesar o grande número pode respostas 
voltadas a ideia de história como um processo pode estar em um 
estímulo de algumas capacidades próprias da História, segundo 
Rüsen. Para ele existem define cinco elementos próprios da ciência 
histórica e que maior ou menor proporção, eles aparecem para nas 
diversas disciplinas do curso. Seriam esses elementos interesses 
(carência de orientação no tempo, interpretação), ideias (perspec-
tivas orientadoras da experiência no passado), métodos (regras da 
pesquisa empírica), formas (de apresentação) e funções (de orien-
tação existencial). (RÜSEN, 2001a, p.29 apud MURINELLI, 2012). Em 
especial, penso que o interesse pelo processo de construção do 
entendimento histórico esteja também ligado as novas reflexões 
que consideram outros marcos cronológicos, novos protagonistas e 
um processo mais precoce de pesquisa em nível de graduação e 
nas salas de aula do ensino médio e fundamental. Neste sentido, 
citações e frases parodiando o “nosso breve século XX” de Hobs-
bawm, pesquisas com as novas configurações culturais e econômi-
cas com protagonismo focado nos grupos populares e e leituras da 
Escola dos Annales e do marxismo inglês foram sempre os mais 
lembradas nas narrativas que também citaram muito a expressão 
“fazer-se da classe operária” tradução da expressão making off de 

4
Edward P. Thompson(1987) . Outra leitura citada ou parodiada nas 
narrativas é “Apologia da história” de Marc Bloch. De fácil, acesso o 
livro faz um estudo sobre a importância da memória em nosso 
tempo e o porque de se estudar história sem se deter em questões 
da historiografia. A associação de história como um processo de 
conhecimento que trabalha a espacialidade do passado, presente 
e futuro. Esta noção da história traz também a noção dela como 
algo incompleto e contínuo extrapola a ideia de um tempo cíclico e 
cronológico presente nos conceitos o talvez explique porque 15% 
dos alunos não respondeu a questão. As respostas em branco 
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poderiam significar que ainda se sentem inseguros pra responder o 
que é história? 
 Por outro lado, também fica a questão de entender o 
motivo de alguns alunos responderem que a história é uma profis-
são. Seria possível pensar em uma forma de legitimação de seus 
estudos.  
 É preciso considerar também que nas narrativas encon-
tram-se presentes os conceitos mais difundidos entre os livros 
didáticos que representam o segundo grupo de respostas mais 
números com expressões como:

“Estudo do passado”
“Analisar o passado para entender o presente”
“Estudo do passado para entender o presente 
e repensar o futuro” 
“Narrativa interpretativa do passado”
“Aglomerado de idéias e teorias sobre o passa-
do para análise presente”
“Estudo liga o passado ao presente e cria 
opiniões”

 A questão da temporalidade é vista como um dos marcos 
fundamentais de nosso campo de estudo acaba por dar dimen-
sões que possibilitam entender o contemporâneo. A insistência de 
ligar a história um sentido de ligação do presente com o passado é 
uma das primeiras lições que os estudantes têm quando iniciam os 
estudos escolares no ensino fundamental. No segundo grupo de 
respostas aqueles que definem a história como uma relação entre 
passado presente e futuro, ao menos parte deles acredita neste 
tipo de estudo para se chegar a “verdade” sobre o passado, 
embora existam interpretações possíveis. Para o educador cana-
dense Peter Seixas ao lidar com o passado, nosso principal material 
deve-se procurar uma abordagem que tenha o potencial da 
identidade e que seja próprio de ser visto e questionado. É o que se 
chamaria de critério disciplinar para se fazer um bom relato 
histórico. Além disso, as evidências históricas são importantes para 

se entender porque determinados grupos fazem esta ou aquela 
abordagem narrativa de um determinado fato se minimiza-las 
como se faz na pós-modernidade. 
 A ideia de que a história serve para se entender no curso do 
tempo, não está longe da reflexão de Rüsen. Para ele a formação 
histórica significa o conjunto de competências de interpretação do 
mundo e de si próprio que articula o máximo de orientação do agir 
com o máximo de autoconhecimento, possibilitando assim o máxi-
mo de auto-realização ou reforço identitário (RÜSEN, 2007, p. 95). 
Assim se faz necessário “uma constituição do sentido da experiência 
do tempo, pois orienta a determinação de sentido no mundo e a 
auto-interpretação do homem e de seu mundo” (RÜSEN, 2001, p. 
59). 
 Quanto à história como interpretação, como construir uma 
opinião: “nem tudo o que tem a ver com o homem” e com seu 
mundo é história só porque já aconteceu, mas exclusivamente 
quando se torna presente, como passado, em um processo consci-
ente de rememoração. “Afastado da atribuição de sentido pela 
consciência histórica humana, o passado humano não tem sentido, 
isto é, não está estruturado na forma de um constructo que possa-
mos compreender como história” (RÜSEN, 2001, p. 68). 
 Segundo Rüsen, a narrativa histórica “induz a memória 
permitindo uma representação de continuidade”, ou uma atribui-
ção de sentido. A narrativa constitui a consciência histórica ao 
representar as mudanças temporais do passado rememoradas no 
presente como processos contínuos nos quais a experiência do 
tempo presente pode ser inserida interpretativamente e extrapola-
da em uma perspectiva de futuro (RUSEN, 2001, p. 61-66). Entender a 
história como algo não pronto e acabado é importante porque 
permite entender o constante refazer a partir de novos estudos. 
Aliás, o uso de palavras como estudo, pesquisa já demonstram o 
caráter de redefinição constante. Por isso, é preciso ampliar o 
entendimento desta complexidade a leitura simplificada que 
história se aprende de modo fácil ou pode ser um hobby. Leon Fink 
(2001) lembra que são necessárias habilidades específicas de 
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pensar sobre a cobertura narrativa de "conteúdo". Lowenthal 
afirma que há especificidades na prática disciplinar da "história” 
como entender a causalidade e sequência a partir de uma crítica 
que faz parte do grupo social que pertence à pessoa. Livros, sítios 
históricos, livros didáticos e os meios de comunicação incidem 
uma visão do tempo histórico que podem soar como superior ou 
verdade. É o que Lowenthal chamou de espécie de canibalismo 
do passado. Ainda para ele, longe de ver a história como um 
arquivo sem sentido, os jovens veem a relevância cognitiva e 
prática do futuro previsto para a discussão do passado e obser-
vam uma diferença entre a história como a totalidade do que 
ocorreu antes de um empiricamente determinado ponto no 
tempo e na história como os eventos passados que podem ser 
atribuídos significados e são, portanto, feito em acontecimentos 
históricos.
 Diagnósticos críticos que dizem respeito apenas às lacunas 
de conhecimento ou de ensino em o dia-a-dia são senso comum, 
e não se diferenciam quando trata dos jovens professores de 
história. Os sombrios prognósticos de lacunas no conhecimento 
parecem ser um caminho de um retrocesso do ensino até a 
barbárie do ensino. No entanto a formação do estudante se 
deficitária não é um processo alheio de nosso contexto ao contrá-
rio, é fruto dele. É preciso entender como tem se desenvolvido a 
formação de professores e o ensino de história no Brasil para 
compreender o estado das coisas.
 A formação de professores foi organizada a partir do 
surgimento de cursos específicos para professores que cuidariam 
dos estudos iniciais “as primeiras letras”, com as Escolas Normais 
ainda no século XIX (GATTI, 2010). As preocupações com a forma-
ção do professor nas universidades surgiu em 1986. Neste período é 
divulgado o resultado do Diagnóstico e Avaliação dos cursos de 
História do Brasil. Que havia iniciado os trabalhos 5 anos antes. 
Voltado à questão do ensino nos cursos de licenciatura encontra-
mos na década de 1990 quando é criada a Lei de Diretrizes e Bases 
9394/96. A partir dela se criam diretrizes para os cursos de gradua-

ção e outros medidas como o Programa Nacional do Livro Didático, 
Parâmetros Curriculares Nacionais entre outras medidas (RICCI, 
2003). Claudia Ricci indica que embora desde o levantamento 
iniciado em 1981 se afirmasse a indissociabilidade entre o ensino e a 
pesquisa não havia articulação nos cursos. As políticas públicas 
surgidas na década de 90 acabaram por traçar o que deveria ser 
esperado nos cursos bem como o que deveria ser cobrado nos 
conteúdos. Se esta medida tentou garantir certa homogeneização 
nos aspectos formadores não se podia garantir o mesmo para as 
práticas docentes. 
 Considerando que a guerra sobre normas de "história" em 
meados da década de 1990 incidido principalmente sobre o que os 
alunos devem aprender, a questão aqui é descobrir como os alunos 
aprendem e, consequentemente, como devemos ensinar. Primeiro, 
quais são as mais valiosas lições a serem aprendidas em sala de aula 
de história?  
 É possível observar que os cursos de formação do profissional 
da história permitem tanto permanências (graduandos ainda tem 
uma visão estática da história), como mudanças (a ideia de proces-
so se aproxima da consciência ontogenética de Rüsen). Indepen-
dente dos textos trabalhados na graduação, seja qual disciplina for, 
de teoria, de “conteúdo” ou de ensino, nada garante que o gradu-
ando terá uma visão mais elaborada do que seja a História. É 
importante saber o que os próprios universitários pensam sobre o 
objeto (a disciplina escolar da história) com o qual trabalharão, pois 
se a formação não se dá só na escolarização formal, é bem prová-
vel que as ideias circulantes sobre história ainda sejam, mesmo para 
estudantes universitários, aquelas que costumam circular como 
“senso comum”, lembrando que a aprendizagem histórica não 
ocorre só nas instituições formais: “os processos de aprendizado 
histórico não ocorrem apenas no ensino de história, mas nos mais 
diversos e complexos contextos da vida concreta dos aprendizes, 
nos quais a consciência histórica desempenha um papel.” (RÜSEN, 
2007, p 91) 
 Assim esta pequena pesquisa enquadra-se naquilo de ver a 

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



57

cultura histórica de um grupo, que no caso, foram alunos de histó-
ria 

as perspectivas da didática da história foram 
grandemente expandidas, indo além de 
considerar apenas os problemas de ensino e 
aprendizado na escola. A didática da história 
agora analisa todas as formas e funções do 
raciocínio e conhecimento histórico na vida 
cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história 
na opinião pública e as representações nos 
meios de comunicação de massa; ela conside-
ra as possibilidades e limites das representações 
históricas visuais em museus e explora diversos 
campos onde os historiadores equipados com 
essa visão podem trabalhar. (RÜSEN, 2006, p. 7-
16).

 Assim as reflexões aqui trazidas procuraram ver o que 
futuros profissionais da história, historiadores e professores de 
história, pensam sobre sua matéria. Pensar a partir do que eles 
respondem pode ajudar a construir melhores currículos dos cursos 
superiores e fomentar mudanças nas políticas públicas referentes 
aos cursos superiores. No caso aqui, parece que ainda nossos 
alunos não têm certo qual a sua função como profissionais da 
história, embora muitos tenham se aproximado do que autores 
como Rüsen falam sobre a história. As ideias ainda são fragmenta-
das, contudo a incerteza pode ser um bom começo para repensar 
a história ensinada nos cursos de licenciatura.

NOTAS

¹ KÖLBL, Carlos & STRAUB, Jürgen (2001). Historical Consciousness in 
Youth. Theoretical and Exemplary Empirical Analyses Forum Quali-
tative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 2(3), 
2001.
² O estudo de Murinelli fez um levantamento das disciplinas que 

compõem os cursos de História do estado do Paraná que foi base 
para nossa afirmação. A dissertação está citada no final do texto.

³ Segundo Luis Cerri um dos maiores desafios dos cursos de licencia-
tura é aproveitar o potencial de reflexão teórica que os alunos 
desenvolvem ao longo do curso. Em sua opinião tal dificuldade 
deriva da concepção de que ensino e pesquisa são inseparáveis e 
que o professor deve ser também pesquisador. (CERRI, 2011).

4
 Denominou-se marxismo inglês os trabalhos desenvolvidos pelos 

estudiosos ligados ao Partido Comunista Inglês que haviam rompido 
com o marxismo da época dos anos 1950 entre os quais Eric Hobs-
bawn, Cristhopher Hill, Raymond Willians e Edward p. Thompson. Este 
último exerceu forte influência nos estudos da história social, em 
especial,na história dos trabalhadores e dos processos de luta e 
tradições culturais populares. Já a Escola dos Annales é o nome pelo 
qual se chama o grupo que liderou um movimento historiográfico 
ligado a revista Annales d'Histoire Économique et Sociale, fundada 
por Lucien Febvre e Marc Bloch.. 
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NARRATIVA: ARTICULAÇÕES ENTRE PENSAMENTO E 
LINGUAGEM NA APRENDIZAGEM HISTÓRICA
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RESUMO

 O artigo apresenta parte das reflexões sobre a narrativa como constituidora e constituinte de uma cognição 
específica – o pensamento histórico. Partindo das relações entre linguagem e desenvolvimento cognitivo como 
processos de aprendizagem, apresenta brevemente alguns dos referenciais da psicologia do desenvolvimento 
cognitivo de perspectiva histórico cultural, em diálogo com o paradigma narrativista do historiador J. Rüsen (1992, 
2001, 2007) para discutir essas relações no âmbito da aprendizagem histórica. As articulações, juntamente com o 
debate historiográfico sobre a narrativa histórica, fundamentaram o estudo realizado para a tese de doutoramento 
da autora,² cujo objetivo foi compreender como estudantes do ensino fundamental mobilizam elementos e 
operações do pensamento histórico ao narrar a história do Brasil. A análise de textos e entrevistas resultou numa 
proposta de categorização das narrativas a partir de seus elementos estruturantes (acontecimentos, agentes, 
temporalidades e espaços). Com a categorização analítica foi possível evidenciar algumas estratégias de atribui-
ção de significados pelos estudantes ao passado e à história nacional, auxiliando no entendimento de elementos e 
processos de formação do pensamento e da aprendizagem histórica. 

Palavras-chave: Narrativa. Pensamento Histórico. Aprendizagem histórica.

ABSTRACT
 
  The article presents part of the reflections on the narrative as a specific constituent of cognition - historical 
thinking. Based on the relationships between language and cognitive development and learning processes, briefly 
presents some of the benchmarks of the psychology of cognitive development of cultural historical perspective, in 
dialogue with the paradigm narrativist historian J. Rüsen (1992, 2001, 2007) to discuss these relationships within the 
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historical learning. Articulating along with the historiographical 
debate about the historical narrative, justifying the study for the PhD 
thesis of the author whose goal was to understand how elementary 
school students mobilize elements of historical thinking and opera-
tions to narrate the history of Brazil. The analysis of texts and inter-
views resulted in a proposal for categorization of narratives from its 
structuring elements (events, agents, temporalities and spaces). 
With the analytical categorization was possible to demonstrate 
some strategies for assigning meanings to the past by students and 
national history, assisting in understanding elements and formation 
processes of thought and historical learning.

Keywords: Narrative. Historical Thinking. Historical Learning.

INTRODUÇÃO

E até hoje Pedro Álvares Cabral é o responsável 
pela mistura de raças e por algumas delas 
também, pois depois de um tempo os índios, e 
os portugueses se misturaram...

Edilaine, 13 anos

A
epígrafe, excerto da narrativa de uma adolescente, 
representa o ponto de partida dos questionamentos que 
incitaram realizar a pesquisa para mais do que compreen-

der “o que sabem os estudantes sobre a história do Brasil”, avaliar 
“como produzem narrativas de acontecimentos históricos”; “as 
relações entre o aprendizado histórico e determinados tipos de 
narrativas”; e também, por meio das narrativas perscrutar “por 
quais caminhos o pensamento histórico transita para produzir 
significados para o passado e para a história”.
 Para a aproximação de respostas, ainda que provisórias, às 
demandas de compreensão dos processos do aprendizado 
histórico e formação do pensamento histórico, o estudo das 
narrativas elaboradas por estudantes ao final do ensino funda-

mental foi desenvolvido partindo da premissa de interdependência 
entre diferentes formas de linguagem e cognição (RIBEIRO, 2012)³. A 
narrativa, como forma privilegiada dessa relação, em função de 
sua presença em modelos instituídos por enunciados compartilha-
dos na vivência cotidiana, encontra um modo de estruturação 
específica como função do conhecimento histórico na perspectiva 
proposta por Jörn Rüsen (1992, 2001).  Assim, a forma narrativa 
constituinte da relação pensamento e linguagem, prática cultural 
de interpretação das experiências humanas no tempo, assume 
caráter de constituidora e constituinte de uma cognição específica 
– o pensamento histórico.
 Com uma função específica para o pensamento histórico, a 
narrativa torna-se fonte de acesso aos processos de sua formação 
ao concretizar operações da cognição e consciência histórica. 
Ressalvando que não existe uma “narrativa histórica genérica”, isto 
é, um modelo ou modelos narrativos para balizar uma investigação 
dessa monta, outro pressuposto é que as narrativas apresentam 
sempre conteúdos originais, resultantes das mais variadas experiên-
cias dos sujeitos. O conteúdo (substantivo e meta-cognitivo) das 
narrativas resulta da articulação de experiências cognitivas, afeti-
vas, sociais, histórico-culturais.  Assim, a investigação se propôs a 
observar como os estudantes articulam uma narrativa da história 
nacional considerando as premissas acima, sob a hipótese de que 
as narrativas produzidas no contexto escolar conjugam várias 
dimensões da vida e da cognição sendo, por isso, elementos 
privilegiados para o conhecimento de operações e processos 
relacionados à aprendizagem e formação do pensamento histórico 
em contextos específicos.  
 A primeira questão proposta pela investigação era identifi-
car com quais conteúdos substantivos os estudantes construiriam a 
sua narrativa da história do Brasil. A análise dos escritos coletados 
mostrou que os adolescentes participantes do estudo selecionaram 
na memória histórica, conteúdos objetivos apreendidos no contexto 
escolar, permeados por conteúdos e visões originados da vivência 
cotidiana em sua articulação narrativa, e construíram interpreta-
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ções para a história nacional em que subjazem sua compreensão 
e relação com a disciplina. 
 No presente artigo apresento parte das reflexões sobre as 
relações entre pensamento e linguagem e das especificidades da 
narrativa como constituinte da cognição humana e em especial 
da cognição histórica. Na sequência, exponho as categorias 
analíticas das estruturas narrativas, elaboradas a partir da descri-
ção e análise dos elementos mobilizados pelos estudantes para 
narrar a história do Brasil. Essa mobilização e articulação de ele-
mentos narrativos foi caracterizada por estruturas fragmentárias, 
demonstrando a percepção temporal  do passado como um 
ponto fixo (o período colonial), onde se encontram as origens do 
presente (RIBEIRO, 2012, p 210-226). 

LINGUAGEM E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Não sabemos, nem nunca viremos a saber é se 
aprendemos a narrativa desde a vida, ou a 
vida desde a narrativa, provavelmente ambas 
as coisas...

 Jerome Bruner

 A narrativa é uma maneira peculiar de os humanos consti-
tuírem sentido às mais variadas experiências. Resulta das múltiplas 
formas de articulação entre pensamento e linguagem, entre 
linguagem e consciência, interdependência mapeada pelos 
estudos da psicologia do desenvolvimento cognitivo.
 Os fundamentos da interdependência entre pensamento 
e linguagem no desenvolvimento cognitivo numa perspectiva 

4
histórico-cultural, foram investigados por Lev S. Vygotsky (1998)  e o 
grupo de pesquisadores que ampliou  seus estudos. Em síntese, 
esses fundamentos definem o pensamento como o modo de 
organizar a percepção e a ação e a linguagem como a forma de 
exteriorizar essa organização. A linguagem é a manifestação de 
como o pensamento “lida” com a realidade, a vida, o tempo, o 

espaço, enfim, as interações do ser humano com o mundo ao seu 
redor. A linguagem se materializa pela fala, pela escrita, pela 
produção de imagens, sons e outros artefatos culturais. 
 Na perspectiva histórico – cultural, a linguagem e outros 
sistemas simbólicos são produtos culturais e, como tais, mediadores 
do pensamento simultaneamente constituintes das formas de 
representações da realidade (WERTSCH, 2004). O desenvolvimento 
das funções mentais superiores não ocorre por meio de um trabalho 
individual e solitário, mas a partir de uma rede de relações entre o 
sujeito e o mundo, entre sujeitos que compartilham o mesmo univer-
so cultural, processo que é fundamentalmente constituído pela 
linguagem. 
 Em seus estudos, Vygotsky destacou duas funções básicas 
para a linguagem – a função comunicativa e a função generalizan-
te. Para compartilhar dos conceitos e formas culturais, dos significa-
dos que as pessoas atribuem aos objetos – imagens, gestos, sons, 
relatos, memórias - a criança interage e domina a linguagem do seu 
grupo. É através dessa interação que ocorre o desenvolvimento 
cognitivo (estruturas, conteúdos e formas de pensamento) que 
implica na progressão de uma “fala externa” para a “fala interna”. 
Da função comunicativa deriva um uso intelectual por um processo 
que seguirá para outras funções como a memória que mostra o 
domínio completo de uma nova função intrapsicológica, mediada 
por signos. Por meio da fala interna o sujeito organiza e cria represen-
tações da realidade e também  manipula conceitos para interagir 
com o mundo. As estruturas da linguagem dominadas pela criança 
tornam-se estruturas básicas de seu pensamento, permitindo a 
formulação e comunicação de significados e conceitos. 
(VYGOTSKY, 1998, p.62).
 Além de uma função comunicativa, a linguagem possui 
outras duas funções: a indicativa e a simbólica. A primeira é orienta-
da para os aspectos referenciais da linguagem enquanto a segun-
da se refere à classificação de eventos e objetos em termos de 
categorias generalizadoras e, também, possibilita a formação de 
relações entre categorias, cujos significados são partilhados pelos 
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sujeitos do grupo. Assim, a linguagem é interiorizada psicologica-
mente antes de ser interiorizada fisicamente. A interiorização da 
linguagem ocorre porque sua função se transforma, seguindo o 
percurso de desenvolvimento de outras operações mentais que 
envolvem o uso de signos, tais como a quantificação e a memori-
zação. A esse processo de internalização da “fala” Vygotsky 
denomina de pensamento verbal. 
 A base do pensamento verbal é a palavra. Pensamento e 
linguagem tem origem comum no desenvolvimento humano e 
seguem evoluindo com ele numa relação de interdependência 
permanente. A palavra é a unidade essencial da relação entre 
linguagem/fala e pensamento. A externalização de  significados 
por meio da palavra  é o que possibilita compreender o pensa-
mento verbal, ou seja, por meio dela fenômenos do pensamento 
podem ser observados.  Os significados só se manifestam pela 
palavra por estar ligada ao pensamento, à consciência, o qual, 

5
por sua vez, tem a existência vinculada à palavra/linguagem.  
 A linguagem, primeiro como mecanismo externo (social) e 
depois como mecanismo interno constitui, então, sistemas de 
interação (comunicação) e de  representação do mundo (simbo-
lização e categorização) com um papel crucial no desenvolvi-
mento de funções psicológicas superiores - inteligência, memória, 
atenção, classificação, significação, generalização. São essas 
funções  que possibilitam ao homem produzir cultura, viver em 
sociedade, construir história. Compreender as funções psicológi-
cas superiores – as operações mentais da consciência humana – 
como resultante do universo sociocultural, das experiências dos 
sujeitos quando vivem, trabalham, amam, guerreiam, etc. e 
articuladas ao desenvolvimento da linguagem é um pressuposto 
fundamental para compreender a constituição das narrativas 
como expressões de diversos âmbitos da consciência humana.

NARRATIVA: ARTEFATO COGNITIVO E CULTURAL
                    Há uma história na vida de todos os homens,

Revelando a natureza dos tempos decorridos...
William Shakespeare

 Compreender que as intensas e diversas experiências huma-
nas se constituem na e pela  linguagem significa atentar  que 
cotidianamente os humanos estão imersos em situações linguísticas  
dos mais variados tipos e é  fundamentalmente pela linguagem, oral 
e/ou escrita, que os sentidos dessas experiências têm sido construí-
dos e compartilhados.
 As formas de construir e compartilhar experiências que se 
dão pela linguagem constituem discursos, isto é, sentidos elabora-
dos num processo de interlocução, nas formas específicas de 
apresentação de uma história narrada aos ouvintes/leitores. A 
constituição de discursos, ou de um discurso, não é um processo 
hermético, mas enuncia algo que não se diz e que é, ao mesmo 
tempo, comum ao locutor e ao ouvinte, ao escritor e ao leitor, e 
também relaciona diferentes lugares, destinatários e outros discur-
sos (GALVÃO, 2005). 
 As múltiplas experiências humanas criam variadas formas de 
discurso. Interessa-nos uma de suas formas, a forma narrativa, aquilo 
que faz de um discurso uma história. As condições básicas para a 
caracterização de uma narrativa é a existência de personagens, 
envoltos em um enredo que se desenvolve num determinado 
tempo e espaço. Porém essa definição inicial não faz jus às especifi-
cidades das variadas formas narrativas existentes: contos populares, 
fábulas, mitos, contos de fada, memoriais, biografias e autobiografi-
as, cartas, textos históricos, dentre outras.  Em meio a essa diversida-
de, os textos narrativos apresentam características comuns, ou seja, 
certo “conjunto de estruturas linguísticas e psicológicas transmitidas 
cultural e historicamente, delimitadas pelo nível do domínio de 
cada indivíduo e pela combinação de técnicas sócio-
comunicativas e habilidades lingüísticas [...] e, de forma não menos 
importante, por características pessoais como curiosidade, paixão, 
e por vezes, obsessão.” (BROCKMEIER & HARRÉ, 2003, apud 
GALVÃO, 2005). 
 Uma das primeiras considerações a ser realizada refere-se à 
compreensão de que as narrativas se concretizam sob condições 
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específicas, de acordo com propósitos e metas de seu autor, ele o 
responsável pela constituição do narrador. Ao narrar, o sujeito 
estabelece o conteúdo temático, o estilo linguístico (léxico fraseo-
lógico e recursos gramaticais) e a estrutura composicional da 
narrativa. Essas condições são dadas no contexto cultural, isto é, 
numa base sócio-histórica de produção, no sentido em que os 
estudos que Vygotsky e outros pesquisadores nomeiam como 
“sistemas simbólicos mediadores” de representações da realida-
de. 
 Galvão (2005) discute algumas características da forma 
narrativa e a variedade de definições construídas por estudiosos 
da linguagem de diferentes áreas. Nessas perspectivas, os seres 
humanos são fundamentalmente seres contadores de histórias e 
que, individual ou coletivamente, são protagonistas de histórias de 
vida, compartilhando a perspectiva de R. Barthes (1971) de que a 
narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, 
em todas as sociedades, começa com a própria história da 
humanidade, é fruto do gênio do narrador ou possui em comum 
com outras narrativas uma estrutura acessível à análise. 
 Nos estudos linguísticos não existe consenso ou definição 
única; para diversos autores os gêneros e formas narrativas pare-
cem inumeráveis. Porém, a ênfase desses estudos coloca o “tem-
po” como elemento constituinte de qualquer narrativa: a sequên-
cia e continuidade dos acontecimentos ligados entre si por deter-
minados assuntos e relacionados no tempo (cronológico ou 
psicológico). Sem relação temporal, tem-se apenas uma listagem 
de acontecimentos; sem continuidade entre acontecimentos 
temos outra listagem. O elemento “tempo” é para esses linguistas 
a chave para distinguir a narrativa de outra forma textual. O tempo 
é o fio condutor da narrativa, elemento articulador das experiênci-
as e acontecimentos no interior desta, possibilitando que a narrati-
va seja um artefato simbólico-cultural de mediação entre a 

6experiência e sua interpretação.
 A narrativa, oral ou escrita, como um modo específico de 
manifestação da linguagem, é compreendida nesse contexto 

como constituinte da experiência e do pensamento, ou seja, 
elemento inerente às operações mentais envolvidas nas formas de 
ser e estar no mundo. 
 É com essa perspectiva que Jerome Bruner (1991), no campo 
da psicologia cognitiva, dedicou-se a ampliar a compreensão das 
relações entre pensamento e linguagem voltando-se para análise 
das formas narrativas construídas pelos homens. Para ele a narrativa 
é também uma das formas de constituir a realidade; ela não somen-
te versa sobre “a realidade”, mas a (re) constrói. Bruner (2001) afirma 
que as experiências humanas, os acontecimentos próximos e 
cotidianos e também os mais distantes, são organizados sob a forma 
de narrativas. Partindo da concepção  vigotskiana de que a narrati-
va é uma forma convencional do pensamento humano, para Bruner 
não é pertinente procurar explicar o que é básico nessa relação, se 
o processo cognitivo ou a sua forma de expressão, o discurso, mas a 
relação inextrincável entre ambos, isto é, compreender que “nossa 
experiência dos fenômenos humanos leva a forma das narrativas 
que usamos ao contar sobre eles” (BRUNER, 1991, p. 4-5).  
 O pensamento narrativo, diferente do pensamento paradig-
mático (científico), opera na capacidade dos sujeitos comuns e dos 
profissionais em historiarem suas experiências e produzirem reflexões 
sobre elas. Bruner lembra que nenhuma história pode ser fechada 
aos limites dos sentidos impressos pelo individuo que a produziu, 
condição esta válida para as narrativas literárias, sociológicas e 
históricas. Isto significa que as narrativas explicitam (ou devem 
explicitar) o ponto de vista a partir do qual ocorreu a seleção e 
construção narrativa dos fatos, perspectiva construída num universo 
cultural compartilhado. A explicitação das escolhas permite que 
autores/narradores e leitores/ouvintes partilhem de significados e 
perspectivas que podem auxiliar na compreensão de narrativas do 
“passado, do presente e do possível”, respectivamente as discipli-
nas escolares História, Estudos Sociais e Literatura. (BRUNER, 2001, p. 
122).
 Assim, a narrativa (os modos narrativos do pensamento ou os 
textos/discursos em variados gêneros que circulam no grupo social) 
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conjunto de informações, conteúdos e conceitos históricos, pois 
expõe, por meio da articulação de seus elementos, os sentidos e 
significados imputados à experiência temporal. É por essa carac-
terística que a narrativa se constitui na forma externa de uma 
racionalidade específica, o pensamento histórico, e desempenha 
funções na consciência (para o sujeito) e na cultura histórica (para 
a sociedade).
 Os debates recentes da teoria e da didática da história 
expõem a impossibilidade de ensinar história sem historiografia, ou 
seja, sem a compreensão das bases epistemológicas da produ-
ção do conhecimento histórico, do método historiográfico, e 
como estas constroem as realidades históricas de modo objetivo, 
mas adensadas pela subjetividade dos pesquisadores.  Por seu 
lado, o ensino da história fica empobrecido ao não reconhecer e 
trabalhar com as formas de lidar (e narrar) com a realidade 
existente no cotidiano social e escolar. Assim, compreender o 
conhecimento histórico é mais do que explicar, é interpretar, 
atribuir significados, exercício realizado, no caso da História, 
primordialmente por meio de um instrumento – a narrativa. Essa 
perspectiva implica em organizar o ensino com procedimentos 
metacognitivos, tarefas que propiciem a construção de conheci-
mentos por crianças e jovens por meio da reflexão sobre o que 
apreendem, o que pensam a partir da experiência histórica, o que 
exige a produção de narrativas pelos alunos em diversas situa-
ções. 
 Desse modo, há necessidade de desenvolver competênci-
as para o “saber-fazer da construção narrativa”, embora todos os 
humanos estejam imersos no universo narrativo desde o nascimen-
to, é preciso “educar”, formar as capacidades de compreensão e 
a consciência de suas estruturas, convenções e usos, consideran-
do as particularidades de cada campo do conhecimento 

10(BRUNER, 2001).   
 Na investigação realizada em 2011 foram analisadas 
sessenta e cinco narrativas de adolescentes sobre a História do 

11Brasil.  Os estudantes, concluintes do ensino fundamental, imersos 
em universos narrativos fora e dentro da escola, conhecem a 

diversidade de formas, pontos de vistas, materiais e suportes, valores 
e formas de atribuição de sentido à memória, à história, à vida. 
Tomar seus escritos como objeto de investigação comportou inter-
pretá-los do ponto de vista da estrutura narrativa do conhecimento 
histórico – que história (ou perspectiva da história nacional) estava 
sendo narrada pelos adolescentes, e necessariamente, da investi-
gação dos sentidos históricos na perspectiva “rüseniana”, sem 
desconsiderar as relações que essa ação engendra com outras 
dimensões da linguagem.
 A articulação de aportes teóricos de campos investigativos 
diversos – a psicologia cognitiva, a teoria e a didática da história – 
representados por estudiosos que se debruçaram sobre processos 
de formação cognitiva pressupondo o papel central da linguagem 
e da forma narrativa como estruturante do pensamento histórico, foi 
fundamental para ampliar a compreensão dos modelos narrativos 
elaborados pelos sujeitos como resultados de variados processos na 
aprendizagem da história. A linguagem é a base da estrutura 
cognitiva, constituinte de formas de pensamento em todos os 
campos da vida. Por seu lado, a cognição humana está atrelada às 
formas de linguagem, por meio dos modelos instituídos pelos atos de 

12enunciação  cotidianos. As formas narrativas, seus enunciados 
básicos, estão presentes nas variadas formas de experiência e 
interação humanas, espaços de construção e compartilhamento 
destas, em diferentes tempos e espaços. Rüsen deixa entrever esse 
pressuposto, quando sinaliza numa perspectiva antropológica para 
o ato de narrar como prática humana, uma “prática cultural de 
interpretação do tempo”, prática que permite que as narrativas 
produzidas pelos mais diversos sujeitos sobre o passado possam ser 
objeto de análise e a partir disso, seja possível identificar os sentidos 
históricos atribuídos às experiências temporais, sejam elas relativas a 
vida pessoal, a vida do grupo ou a vida em sociedade.

A experiência histórica não é dada apenas 
previamente nos vestígios do passado com que 
os historiadores lidam, sob a forma de fontes. A 
história é dada previamente também em nós, e 
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apresenta especificidades, formas diversas e idiossincráticas de 
construção linguística, mas nessa diversidade é possível encontrar 
a presença de elementos "universais", atributos comuns a toda 
forma narrativa e que são "essenciais para a vida numa cultura" 
(BRUNER, 2001, p.124). Referenciando-se em estudos da psicolo-

7gia, da linguística, da literatura e da filosofia,  Bruner (2001) identifi-
8ca nove características universais das produções narrativas.  

 Os atributos universais da narrativa discutidos por Bruner 
apresentam a complexidade do que está implicado na constru-
ção narrativa da realidade e o quanto pode ser limitante se 
ficarmos somente dentro do conteúdo fornecido pelas histórias 
sem articulá-los com as dimensões do pensamento, da linguagem, 
das questões epistemológicas de cada campo de conhecimento. 
Nas palavras de Bruner, estamos tão mergulhados em histórias, 
habituados com a estrutura narrativa, tanto quanto os peixes 
estão com a água. Para tomar consciência da construção narrati-
va da realidade (ou como o pensamento narrativo compreende, 
estrutura e constrói sentidos) Bruner apresenta o que ele chama de 
três antídotos ao automatismo na compreensão das histórias 

9narradas– o contraste, a confrontação e a metacognição.  
 A defesa de Bruner é que se caminhe em direção à com-
preensão do pensamento narrativo como forma de construção e 
conhecimento da realidade tão complexa e válida quanto o 
pensamento paradigmático. Não pela simples rejeição do pensa-
mento paradigmático como forma de construir e conhecer a 
realidade, mas é preciso aceitar também os seus limites, de cunho 
ideológico, por exemplo, e como este é, também, permeado pela 
subjetividade.
 A característica do pensamento paradigmático é ter 
como centro argumentos cuja finalidade é instituir "o ideal de um 
sistema formal e matemático de descrição e explicação”. Para 
realizá-lo, um cientista cria categorias ou conceitos, buscando as 
relações entre eles até formar um sistema baseado em hipóteses 
fundamentadas, isto é, uma narrativa pautada em explicações e 
evidências, hipóteses que possam ser demonstradas como verda-
deiras, como ocorre na produção cientifica da história, por exem-

plo. 
 As proposições de Bruner (2001) indicam várias implicações 
para a Educação, para o ensino escolar: a premissa de que as 
concepções e ações pedagógicas se voltem para o que a constru-
ção narrativa “impõe sobre o mundo” a respeito da realidade que 
ela cria, pois embora o maior investimento pedagógico seja o 
ensino de conceitos e métodos racionais, científicos, para construir 
uma realidade de acordo com os paradigmas das ciências, passa-
mos “a maior parte das nossas vidas num mundo construído de 
acordo com as regras e os recursos da narrativa.” (BRUNER, 2001, 
p.196). O ensino escolar poderia diversificar metodologias e ofere-
cer oportunidades mais ricas de construção da realidade se levasse 
em consideração o “mundo da realidade narrativa”. 

NARRATIVA: CONSCIÊNCIA E APRENDIZAGEM HISTÓRICA

Na verdade nenhum historiador pode negar o 
fato de que existe uma atividade criadora da 
mente humana funcionando no processo do 
pensamento e do reconhecimento histórico. A 
“narrativa” é a maneira como esta atividade é 
produzida e “História” – mais precisamente uma 
história – é o produto dela.”

Jörn Rüsen

 Os aportes sobre as relações entre pensamento e linguagem 
e sua constituição ou expressão na produção narrativa dialogam 
com alguns aspectos da teoria narrativista de Jörn Rüsen. O princi-
pal ponto de convergência está nas assertivas do historiador ale-
mão sobre o papel da narrativa histórica na configuração do 
pensamento histórico, suas funções constituintes na formação da 
consciência histórica. 
 Para Rüsen (2007), a forma de narrar uma história está 
relacionada com o modo de percepção e interpretação das 
temporalidades históricas, mesmo quando estas não estão eviden-
tes para o sujeito-narrador. A narrativa apresenta muito mais que um 

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



68

Instrumento 3 – turmas 8B e 8D

 O instrumento 2 foi elaborado a partir das análises realiza-
das com o estudo exploratório (instrumento 1) realizado em 2010. 
Ao retomar a investigação, a escola estava envolvida na produ-
ção de materiais para uma mostra cultural sobre África e cultura 
afro-brasileira. O instrumento 3 foi construído para dialogar com 
esse contexto. O instrumento possui uma segunda parte, em que 
os alunos deveriam elaborar questionamentos para um estudante 
moçambicano. Porém esses dados não foram analisados nesse 
estudo. 
 Como referenciado acima, a análise de como os adoles-
centes construíram as narrativas e com elas sentidos para a história 
nacional foi realizada articulando as características da aprendiza-
gem histórica na perspectiva da teoria narrativista da história 
proposta por J. Rüsen para quem para ser considerada “histórica” 
a narrativa deve mobilizar operações mentais de elaboração de 
uma interpretação do passado, com relação à experiência, na 
estrutura própria de uma “história”, e que essa interpretação 
adquire uma função de orientação na vida contemporânea: “O 
sentido histórico requer três condições: formalmente, a estrutura 
de uma história; materialmente, a experiência do passado; funcio-

nalmente, a orientação da vida humana prática mediante repre-
sentações do passar do tempo”. (RÜSEN, 2001, p. 161-162)
 A função de orientação presente na capacidade narrativa 
atua na tomada de decisões que envolvem as articulações tempo-
rais - passado, presente e futuro - desse modo mobilizando opera-
ções mentais específicas e constituindo um “sentido histórico” para 
a existência. 

NARRATIVAS DA HISTÓRIA DO BRASIL: ELEMENTOS E ESTRUTURAS NOS 
ESCRITOS DOS ESTUDANTES

O texto da narrativa é heterogêneo, diverso e 
compósito, 
como uma roupa de Arlequim...

Yves Reuter

 O linguista Yves Reuter (2002) enfatiza que a narrativa é 
híbrida de tipos textuais, tomando forma a partir de outros textos, 
orais ou escritos, que a antecedem ou a acompanham, que ela 

16retoma, imita e por vezes, transforma. A qualidade intertextual  da 
narrativa é que a caracteriza como um “tecido arlequinal”, imagem 
que representa as categorias a partir da análise textual que propu-
semos. A análise não buscou identificar diretamente os textos 
externos com os quais as narrativas dos estudantes dialogam, como 
a estrutura narrativa dos livros didáticos, mas a partir do “mosaico” 
interno criado pelos estudantes-narradores, inferir as estruturas 
narrativas e significados atribuídos à história do Brasil. 
 Inicialmente, as narrativas dos estudantes foram digitadas, 
organizadas e decompostas em um quadro analítico de acordo 
com os elementos substantivos, tendo sido realizado uma primeira 

17análise qualitativa dos mesmos.  
 Abaixo, o quadro sintetiza os principais marcadores históricos 
identificados no conjunto de narrativas do estudo principal – acon-
tecimentos, agentes/personagens históricos e conceitos históricos:

Síntese de marcadores históricos – elementos das narrativas
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mesmo mais, na medida em que nós próprios 
somos resultados de desenvolvimentos tempo-
rais de longa duração. Antes de pensarmos em 
história, e antes de rememorarmos, já somos 

13história. (RÜSEN, 2010)   

 Porém, para que esse passado ganhe visibilidade em nós, 
na vida prática do tempo presente, isto é, torne-se história, é 
necessária a criação de uma representação que sirva como guia 
às intencionalidades dos sujeitos. Sabe-se que nem todas as 
narrativas sobre o passado são “narrativas históricas”, a variedade 
de experiências humanas produz diversos sentidos para dar visibili-
dade ao passado e a maior parte dá origem a narrativas pautadas 
em “outras racionalidades” como os mitos, a propaganda, a 
ficção literária e outras artes.  Para que seja considerada histórica, 
uma narrativa precisa distinguir as dimensões temporais e acionar 
elementos do pensamento histórico que mobilizem operações 
mentais de interpretação do passado, com relação à experiência, 
na estrutura própria de uma “história”, e que essa interpretação 
exerça a função de orientação na vida contemporânea. 
 Os aportes investigativos teóricos e filosóficos da história 
desenvolvidos por Rüsen para definir as bases racionais do pensa-
mento histórico, e como este exerce uma função de orientação 
para a vida individual e coletiva, constitui a narrativa como funda-
mento da consciência histórica que entra em cena como “uma 
atividade criadora da mente humana funcionando no processo 
do pensamento e do reconhecimento histórico.” (RÜSEN, apud 
SCHMIDT, BARCA e RESENDE, 2010, p.94)
 As narrativas dos estudantes pesquisados são concebidas 
como construções oriundas em suas experiências com a tempora-
lidade histórica na sala de aula e fora dela. Suas narrativas mobili-
zaram diferentes aspectos do conhecimento narrativo e do 
conhecimento histórico, por meio de conteúdos e conceitos 
substantivos e conceitos de segunda ordem ou meta-históricos 

14específicos da disciplina.  
 Os pressupostos trabalhados na pesquisa e a análise dos 

dados coletados fundamentam-se prioritariamente na concepção 
rüseniana de que a narrativa histórica é a face material da cons-
ciência histórica, resultado de operações do pensamento histórico, 
pois as narrativas evidenciam mais do que um conjunto de informa-
ções, conteúdos e conceitos – expõem por meio desses elementos 
os sentidos, os significados da experiência temporal para o sujeito-
narrador. Para formalizar o estudo das narrativas dos estudantes, 
foram mobilizados aportes teóricos originados das reflexões de 
Rüsen para a formação, tipologia e funções da consciência históri-
ca, quanto de pesquisas empíricas que tomaram narrativas históri-
cas de estudantes como objeto de investigação na perspectiva de 
perscrutar a formação e o caráter da consciência histórica entre 
crianças e jovens.
 Contudo, outros fatores precisaram ser considerados nessa 
análise: as características dos participantes do estudo, adolescen-
tes entre 12 e 16 anos, estudantes de uma escola da periferia da 
zona leste cidade de São Paulo, membros integrantes de uma 
cultura histórica que articula diferentes campos narrativos para 
interpretar o passado. A coleta de narrativas sobre a História do Brasil 

15partiu de instrumentos  que procuraram garantir espaço para a 
articulação desses campos pelos estudantes. Abaixo, imagem dos 
instrumentos com as consignas propostas aos estudantes no estudo 
principal:

Instrumento 2 – turmas 8A e 8C
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5. Narrativas Estendidas (monotemáticas ou multitemáticas)

 Os perfis não podem ser compreendidos como absolutos, 
fechados ou exclusivos no modo de estruturação narrativa dos 
estudantes pesquisados. Uma das razões é a de que, no conjunto 

22analisado, as narrativas consideradas Estendidas  não são radical-
mente diferentes, no sentido qualitativo de articulação dos mar-
cadores históricos/elementos estruturantes, de algumas narrativas 
fragmentadas. Porém, ainda que pequeno, há um ganho qualita-
tivo de uma categoria a outra: narrativas fragmentadas apresen-
tam os acontecimentos em tópicos articulados por alguns conec-
tores, principalmente temporais; narrativas estendidas ainda que 
comportem excertos tópicos ou fragmentados, apresentaram 
intenções mais explícitas de uma descrição explicativa dos even-
tos e melhor articulação da temporalidade na narrativa.  Por isso 
não afirmo a categorização como uma proposta rígida de níveis 
de narrativas históricas, mas sim, como tendências de estrutura-
ção das narrativas dos adolescentes pesquisados para a história 
do Brasil. 
 A seguir são expostas narrativas representativas de cada 
perfil/tendência de estruturação:

1. NARRATIVAS ABERTAS – RELATOS PESSOAIS OU DE OPINIÃO 

 Nesse perfil foram agrupadas as narrativas que versaram 
sobre temas abertos, eventos do cotidiano ou situações vivencia-
das pelos estudantes. Não são narrativas históricas no sentido 
stricto, pois esses escritos dialogaram de modo subjetivo com a 
consigna proposta no instrumento/atividade de elaboração do 
texto e, principalmente, não apresentam elementos básicos de 
uma narrativa histórica. 
 No conjunto de narrativas coletadas esse perfil foi identifi-
cado em quatro (04) escritos. As narrativas caracterizadas como 
relatos sobre questões do cotidiano são estruturadas em torno de 

temas que preocupam os adolescentes: desemprego, miséria, 
preconceito, violência contra mulheres e crianças, a prática do 
bullying. 

[…] no Brasil temos muitas condições precárias, 
aqui também temos pessoas que passam fome, 
que estão sofrendo o desemprego e que estão 
na miséria. Tem pedófilos pessoas sofrendo, se 
escondendo por cauda do mundo. Como uma 
história qui o menino de 13 anos foi estrupado e 
faleceu, muitas coisas tem no Brasil, morte, roubo, 
e tc. Muita gente também usam drogas. Thalia, 
14 anos

 

2. NARRATIVAS TÓPICAS - LISTA DE ACONTECIMENTOS 

 Uma das estruturas textuais utilizadas pelos estudantes é que 
organiza os temas, acontecimentos e agentes por meio de orações 
curtas, em forma de tópicos, como numa listagem, usando poucos 
(ou mesmo nenhum) marcadores temporais, dentre outros elemen-
tos de articulação ou conexão entre os marcadores históricos 
substantivos, acontecimentos ou personagens/agentes históricos 
presentes no escrito, sem que o autor/narrador articule uma explica-
ção ou esboce sua visão sobre os fatos apresentados. Abaixo, uma 
narrativa tópica selecionada no conjunto:

No Brasil houve escravos que foram libertos pela 
assinatura da lei Áurea, houve sindicatos pela 
primeira vez, ouve a luta dos homens para poder 
votar, e conseguiram, agora o melhor de tudo foi 
a chegada do esporte que o brasileira ama 
idolatra e adora o futebol. Kennedy, 8A 

Emanuel em 1500 o Brasil foi descoberto por 
Pedro Alvares Cabral, e em 1888 aconteceu a 
libertação dos escravos pela princesa Isabel e 
um ano após  a libertação dos escravos teve a 
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 A partir da identificação dos elementos estruturantes das 
narrativas articulados textualmente pelos adolescentes e da sua 
interpretação a luz dos aportes teóricos - metodológicos sobre 
análise de narrativas de crianças e jovens, foi elaborada uma 
categorização que representa as formas como elementos, conce-
itos e ideias históricas foram “costuradas” pelos estudantes no 
conjunto de narrativas coletadas.
 Assim, a proposição de categorias a partir das característi-
cas dos elementos estruturantes das narrativas visou, em primeiro 
lugar, servir como síntese das análises dos marcadores históricos e 
também apontar os perfis ou as tendências da tipologia textual 
construídos pelos adolescentes, em determinado momento e 
contexto, tendo como desafio narrar a história do Brasil. A catego-
rização toma como referência os estudos da Educação Histórica 
(BARCA E GAGO, 2001; PARENTE, 2004, BARCA, 2006; SCHMIDT, 

182008; GEVAERD, 2009; ALVES, 2011)  e como eles,  busca uma 
compreensão das características e sentidos históricos presentes 
nas narrativas dos estudantes.
 A identificação de como os estudantes-narradores estrutu-
raram sua narrativa considerou as características de configuração 
do enredo na narrativa histórica fundamentalmente um processo 
de realização de escolhas, recortes do tema, determinação das 

balizas cronológicas, de problematizações, avaliação de 
fontes/evidências, escolha dos agentes envolvidos nos fatos e que 
serão abordados na narrativa, determinação do contexto e cenário 
e também das perspectivas, do ponto de vista que o narrador irá 
imprimir à sua narrativa (PROST, 2008, p. 212-218). A narrativa de 
cada estudante é uma construção pessoal, uma forma de cada 
adolescente situar-se na temporalidade e apresenta indícios de 
uma função interpretativa e orientadora para os sujeitos narradores 

19(Rüsen, 2010, p. 95).
 Para entendimento da estrutura narrativa dos escritos dos 
estudantes, considerou-se também as análises de Jeretz Topolski 

20(2004)  sobre níveis de estruturação das narrativas históricas que 
circulam nas aulas de história e podem ser analisadas a partir da 
identificação de níveis de explicação histórica que refletem na 
forma como os estudantes produzirão suas narrativas ou explica-
ções – nível informativo, persuasivo ou retórico, teórico-ideológico 
ou de controle. 
 A categorização da estrutura narrativa dos escritos foi 
elaborada a partir da análise da articulação dos elementos básicos 
(formado por conteúdos substantivos e indícios dos conceitos meta-
históricos) realizada no nível informativo (TOPOLSKI, 2004, p. 101-120). 
Junto a essa análise, foi considerada na proposição de perfis de 
estruturação narrativa a organização básica formada por introdu-
ção-desenvolvimento-conclusão, a presença de explicações, os 
papéis atribuídos aos agentes e suas ações, mais o tipo de elabora-

21 ção textual (expositiva/informativa, descritiva, explicativa) .
 A partir da análise dos marcadores históricos e sua articula-
ção na criação de um enredo para a história do Brasil, identificou-se 
cinco perfis ou tendências estruturais: 

1. Narrativas Abertas - relatos pessoais ou de opinião 
2. Narrativas Tópicas - lista de acontecimentos
3. Narrativas Abreviadas 
4.Narrativas Fragmentadas (monotemáticas, bitemáticas ou multi-
temáticas)
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- Na onde meu bom homem? disse Colombo. 
Jucelino disse - para o oeste! E escabral disse: 
Vamos para lá. Diogo, 14 anos

O Brasil foi descoberto pelos portugueses que 
tinham como lider Pedro Alvares Cabral e 
quando chegaram era povoado pelos indios 
que não aceitaram a invasão mas não tiam 
como reagir então o Brasil. Silas, 15 anos

NARRATIVAS FRAGMENTADAS BITEMÁTICAS

 Narrativas da história nacional que abordaram dois perío-
dos temporais ou dois acontecimentos. Apresentam uma visão 
bidimensional do tempo – “antes” e “depois”, algumas vezes sem 
estabelecer relações entre esses dois “momentos ou eventos”. 
Podem apresentar os eventos em ordem cronológica sucessiva ou 
regressiva.  No conjunto coletado pelos instrumentos seis narrativas 
apresentam essa característica, As duas narrativas abaixo são 
representativas desse perfil, porém apresentam o desenvolvimen-
to de cada evento/período abordado de modo qualitativamente 
diverso. Enquanto a primeira, da Evelyn, é formada por frases 
curtas para tratar de dois momentos/eventos da história nacional, 
a narrativa bitemática da Gabrielle procura desenvolver e contex-
tualizar cada período/evento apresentado. As duas narrativas 
mostram a complexidade desse tipo de categorização. Ainda que 
Gabrielle desenvolva os elementos estruturantes em sua narrativa 
de maneira mais “ampliada”, na estruturação geral da mesma, 
predomina a não articulação entre os marcadores históricos 
substantivos centrais de sua narrativa.

Em 1888 foi abolido a escravidão no Brasil.
Quando os portugueses chegaram no Brasil 
eles estavam trazendo escravos e acabaram 
usando os índios que acabarás de encontrar 
como escravos. Evelyn, 14 anos

Todos dizem que o Brasil foi descoberto por Pedro 
Alvares Cabral, na verdade quem descobriu o 
Brasil foram os índios, Pedro Alvares Cabral 
descobriu "oficialmente". Ele fazia parte da 
família portuguesa, morreu em 1520, sem ter tido 
a chance de reconhecer a grandeza do seu 
feito.         

Getúlio Vargas criou e implantou vários direitos 
trabalhistas. Entre eles o salário mínimo. Criou 
uma campanha para impedir que as empresas 
estrangeiras pudessem explorar o petróleo em 
terras brasileiras. Ele instalou a ditadura, o gover-
no foi marcado pelo nacionalismo e popúlismo. 
Depois teve a crise do governo e Getúlio Vargas 
suicidou-se. Gabrielle, 14 anos

 NARRATIVAS FRAGMENTADAS MULTITEMÁTICAS 

 Nessa subcategoria as narrativas apresentam diversos 
acontecimentos da história nacional, alguns sem ligação entre si e 
em outras os acontecimentos são narrados na sucessão cronológi-
ca, interligados pelos marcadores temporais como datas ou expres-
sões adverbiais (depois de muito tempo). No entanto, os aconteci-
mentos são apresentados sem contextualização no tempo - espa-
ço, algumas apresentam descrições e ensaios de “explicações”, 
com poucos detalhes da atuação dos agentes, causas e conse-
quências.
 Esse é o perfil identificado na maior parte das narrativas, um 
total de vinte e duas narrativas dentre as sessenta e cinco analisa-
das: 

No Brasil tivemos a primeira guerra mundial 
ocorrida em 1914-1918, com isso a situação da 
mulher mudou muito, os homens passaram a ir 
para as batalhas e as mulheres começaram a 
fazer todo tipo de trabalho. Tivemos a segunda 
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proclamação da republicação em 1889. O 
primeiro presidente do Brasil fio Marechal 
teodoro da fonseca em 1889. Isabelle, 14 anos 

NARRATIVAS ABREVIADAS 

 Compostas por uma frase ou expressão, são as narrativas 
caracterizadas por Rüsen (2005) como “narrativas curtas ou 
supercurtas” que representam uma gama de acontecimentos, 
eventos e processos por meio de datas, imagens, expressões, 
personagens/agentes históricos. Essas “abreviações ou histórias 
supercurtas” indicam temporalidade e são semióforos dos aconte-
cimentos a que se referem. No caso da história do Brasil algumas 
“abreviações” utilizadas pelos estudantes: “Descobrimentos”; 

23“1500”, “Independência”; “Pedro Álvares Cabral”.  Essa estrutura 
foi encontrada entre os escritos analisados, num conjunto de 
quatro narrativas curtas e supercurtas relacionadas: 

A minha narrativa vai ser muito curta porque 
Pedro Alvares Cabral descobriu  o Brasil e o 
Getulio fez a * ditatura. André, 14 anos 

Quem descobriu o Brasil: Pedro Alvares Cabral. 
Mariana, 15 anos 

NARRATIVAS FRAGMENTADAS

 Narrativas construídas a partir de frases com ou sem marca-
dores de temporalidade e alguns elementos de ligação entre elas, 
que conectam minimamente os eventos narrados. No perfil 4, 
narrativas fragmentadas, foram reunidas as narrativas cuja carac-
terística comum é a menção às situações variadas dentro de um 
evento ou eventos, articuladas de modo pouco consistente, 
caracterizando-se pela dispersão dos marcadores históricos 
narrados.   

 As orações nas narrativas fragmentadas em alguns casos 
não apresentam articulação temporal dos acontecimentos entre si, 
mostrando-os difusos ou dispersos no tempo. Parte dos textos apre-
senta diversos acontecimentos da história nacional, utilizando 
marcadores históricos diversos, colocados numa sucessão interliga-
da pelos marcadores temporais (como locuções do tipo depois de 
muito tempo), estratégia narrativa que diferencia das narrativas 
tópicas. No entanto, esses acontecimentos são apresentados sem 
contextualização, encadeando acontecimentos e agentes históri-
cos com poucas (ou nenhuma) informações sobre as circunstâncias 
de sua atuação, apenas em alguns casos ensaiam explicações do 
tipo causas e consequências sobre essas ações. Essas narrativas 
podem apresentar uma concepção bidimensional do tempo; as 
relações entre dimensões temporais são indicadas explicita ou 
implicitamente como “antes e depois”. Ao produzir as narrativas, os 
estudantes constroem periodizações da história nacional – podem 
abordar um único período ou tema – narrativas fragmentadas 
monotemáticas; construir a narrativa abordando dois períodos ou 
temas - narrativas fragmentadas bitemáticas ou construir a narrativa 
abordando diversos temas e períodos - narrativas fragmentadas 
multitemáticas.

NARRATIVAS FRAGMENTADAS MONOTEMÁTICAS

 Narrativas em que os alunos produziram relatos sobre um 
acontecimento, período ou personagem/agente histórico. Podem 
apresentar a característica de uma narrativa curta, com poucos 
marcos temporais, ou as explicações são realizadas em termos de 
“causa e efeito”, sem desdobramentos na temporalidade. 
 No conjunto, foram identificadas onze narrativas com esse 
perfil: 

Pedro Alvo escabral tem a ideia de viajar de 
barco para achar tesouros. Então o olheiro 
chamado Jucelino disse - Ei escabral, terra a vista. 
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guerra mundial que gerou muitas polêmicas 
entre políticos corruptos. 
Teve a guerra dos canudos e outras guerras.
Muito tempo atrás, os colonizadores do Brasil 
viam os negros como escravos, que apanha-
vam quando a ordem não era cumprida, filhos 
de escravos viravam escravos e muitas das 
vezes eram vendidos separando-se de sua 
família. O nosso descobridor foi Pedro Alvares 
Cabral.
No século XX, que estamos agora, as coisas 
mudaram bastante, coisas melhoraram e 
outras pioraram, hoje em dia temos muitos 
estrupadores, maniacos, pessoas que maltra-
tam crianças, estrupadores, e etc. Temos muita 
violência, mortes, brigas entre marido e mulher 
e outras coisas. O nosso Brasil ainda terá que 
melhorar muito!Evelyne, 14 anos

 A narrativa da estudante Evelyne foi organizada a partir de 
fragmentos de diversos acontecimentos, sem uma ordenação 
cronológica progressiva ou regressiva, mas caracterizada pela 
dispersão no tempo, com exceção de sua referência ao tempo 
presente, em que ela situa como tempo resultante de muitas 
mudanças e está dentre as poucas narrativas (três) do conjunto 
que apontam para uma perspectiva futura “O nosso Brasil ainda 
terá que melhorar muito!” 

NARRATIVAS ESTENDIDAS 

 Esse perfil agrupa narrativas que se diferenciam das frag-
mentadas por terem sido elaboradas sob uma estrutura básica 
com  introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidas, 
apresentando os acontecimentos históricos em sequência crono-
lógica, com o desenvolvimento de algumas descrições, ensaios 
de explicações ou exposição de ideias históricas considerando 

diversos marcos temporais, conteúdos históricos substantivos e, às 
vezes, a posição/opinião do estudante narrador.  São, portanto, 
mais densas e articuladas que as caracterizadas no perfil 4. Ainda 
que mostrem as mudanças como eventos, apresentam alguma 
interligação entre os acontecimentos. 
 Assim como as narrativas fragmentadas, as narrativas esten-
didas podem ser monotemáticas ou multitemáticas. Porém, sua 
característica principal é considerar balizas cronológicas como 
encadeamento causal em seu desenvolvimento e apresentar 
algum tipo de explicação pautadas tanto em conhecimento 
histórico substantivo quanto a partir de uma avaliação pessoal do 
autor. Do ponto de vista histórico buscam estabelecer relações 
entre passado e presente para produzir justificativas e emitir algum 
posicionamento frente ao processo histórico.
 Esse perfil de estrutura narrativa foi identificado em seis 

escritos do estudo principal. Abaixo duas narrativas cuja estrutura 

apresenta uma tendência estendida ou ampliada: 

Quando os portugueses descobriu o Brasil eles 

viram os índios e trouxeram os escravos da África 

para o Brasil eles usavam e exportava ouro, o 

pau-Brasil que era uma árvore e entre outros 

exportação depois de algum tempo os escravos 

foram livres para fazer o que ele queria teve 

independência do Brasil.
Teve os presidentes do Brasil o primeiro presidente 

foi o Deodoro da Fonseca foi muito importante 

para o Brasil e foram 36 presidente a atual 

presidente é uma mulher o nome dela é Dilma o 

Brasil tem tanta histório que eu falasse ia dar mais  

que uma folha, mas tem um presidente antes da 

Dilma o nome dele é Luiz Inácio Lula da Silvia ele 

ficou 8 ou 9 anos na presidência. Priscila, 14 anos

 A narrativa da estudante Priscila apresenta uma estrutura 
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básica (começo-meio-fim), acontecimentos em sequência, com 

uma descrição mínima dos eventos. As mudanças de uma situa-

ção a outra (escravidão/l iberdade; regime coloni-

al/independência) são listadas como eventos sem antecedentes 

nem consequências; sua interligação é dada na sequencia 

temporal implícita por marcadores de sucessão - "depois de”... "a 

atual"...

A História do Brasil é grande, mais muito interes-

sante, como uma relação de amor e ódio com 

os Portugueses.
Tudo começou mesmo em 1500 quando por 

engano Pedro Alvares Cabral descobriu o 

Brasil, ele estava tentando ir as Indias atrás de 

escravos, manufaturas e tecidos, mas chegou 

numa terra nova e desconhecida. A princípio 

ele colocou  o nome de terra de Vera Cruz, 

mais depois o nome trocou várias vezes até se 

chamar Brasil por causa de uma arvore que 

havia. Com os nativos que encontraram, eles os 

escravizaram, e fizeram trabalhar, construindo 

assim grandes cidades, outros foram levados 

para Portugal, pra casa dos senhores para 

trabalhar até conseguir comprar sua alforria. A 

escravidão foi abolida em 1888, concedendo 

assim liberdade a todos os escravos, um ano 

depois, Dom Pedro I declarava a Independen-

cia as margens do rio Ipiranga. Hoje muitas 

pessoas de fora vem para o Brasil, conhecer 

seus belos pontos turísticos. Pedro, 14 anos

 A narrativa do estudante Pedro apresenta uma estrutura 

básica com começo, meio e fim (do passado, 1500, aos dias 

atuais) e uma sucessão de acontecimentos (ainda que sem 

exatidão histórica do ponto de vista cronológico), com uma 

descrição de como, para ele, se deu a chegada dos portugueses 

ao território brasileiro, as motivações da viagem e o "engano" de 

aportar numa "nova terra". Explica a exploração colonial, por meio 

da escravização dos índios, mas parece confundir (ou deixa subten-

dido) com a escravidão de africanos/negros. As mudanças de uma 

situação a outra (escravidão/liberdade; regime coloni-

al/independência) são listadas como eventos sem antecedentes 

nem consequências; sua interligação é dada pela sucessão tempo-

ral indicada por datas e marcadores de sucessão - " um ano depo-

is..." e "hoje...".  Há confusão com a cronologia, colocando a Aboli-

ção antes da Independência (uma hipótese é que tenha confundi-

do Independência com a proclamação da República). Ainda 

assim, estruturalmente, há um encadeamento narrativo e a mobili-

zação de conteúdos substantivos para organizar um relato com 

descrições/explicações que articulem eventos da história nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A análise das narrativas por meio dos marcadores históricos 

específicos e da estrutura que os articula, resultou na avaliação das 

perspectivas de interpretação dos estudantes, por meio da identifi-

cação das formas de atribuição de significância histórica (RIBEIRO, 

2012, p. 248-288). A análise possibilitou a compreensão dos sentidos 

históricos por meio das ideias meta-históricas articuladas nas narrati-

vas, notadamente as ideias de tempo, mudança e significância 

histórica. 
 A descrição analítica das narrativas mostrou que a estrutura 

do enredo criado pelos estudantes apresenta conceitos e marca-

dores históricos majoritariamente da Dimensão Política da história 

nacional. Alguns marcadores destacados pela frequência com que 

foram tomados para estruturar as narrativas coincidem com os 

identificados no estudo de Wertsch (1998) sobre narrativas da 

história dos Estados Unidos. A maior das narrativas foram estrutura-

das a partir de acontecimentos e personagens relacionados à 
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acadêmica, ressoaram nas práticas curriculares e ainda 
organizam as narrativas de manuais didáticos e de professores – 
especialistas e não especialistas – em sala de aula, como aponta 
pesquisa realizada por Katia Abud (2008, p. 144) com professores 
da educação básica e licenciandos em História. 

Os adolescentes expuseram em suas narrativas aquilo que 
a memória histórica, formada na confluência de diferentes 
saberes, possibilitou articular, buscando construir uma explicação 
histórica a partir de conceitos que esses estudantes julgam como 
mais significativos ou essenciais em sua aprendizagem da história. 

A escravidão é o conceito que explica o período colonial, 
conceito mais referenciado pelos estudantes, presente em vinte 
(20) narrativas. A maior parte das citações faz referência aos 
negros (doze ocorrências dentre as vinte), apresentados como 
submissos e sofredores. Somente duas narrativas fizeram referência 
à resistência negra a escravidão. O fim do período escravista é 
tributado exclusivamente à assinatura da Lei Áurea pela Princesa 
Isabel. A temática da escravidão aparece como fenômeno social 
que estende suas consequências na temporalidade, 
possibilitando aos adolescentes compreender situações do 
cotidiano como a existência de preconceito, racismo e trabalho 
degradante. 
 A seleção dos marcadores mais recorrentes nas narrativas 

25mostrou como os estudantes periodizaram a história nacional.  Do 
descobrimento, colonização e fim da escravidão, adentra-se ao 
período republicano distinguido pela ideia de “liberdade e 
democracia” e pela organização do poder político em torno da 
figura dos governantes. O agente pessoal Mal. Deodoro é 
apresentado como o responsável pela mudança de sistema 
político, da Monarquia (não citada nas narrativas) à República, 
cujo exercício do poder e acontecimentos político-sociais são 
imputados aos agentes sociais “presidentes”, destacando-se os 
agentes pessoais Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Castelo 
Branco, Lula e Dilma Rousseff. O papel desses agentes é “mandar”, 
caracterizados por conceitos e atributos cunhados tanto na 

cultura historiográfica quanto na cultura histórica.
A elaboração de uma narrativa impôs aos estudantes a 

necessidade de retomar a experiência histórica, selecionar 
elementos, refletir sobre os mesmos e articulá-los numa produção 
que pudesse apresentar a história do Brasil a um interlocutor, de 
modo que lhe servisse como elemento de orientação no tempo e 
alternativas para agir. A situação de uma função “prática” para sua 
narrativa mobilizou os adolescentes e sua escrita, podendo ser 
tomada como momento privilegiado de operação do pensamento 
histórico na constituição de sentidos para as experiências do 
passado histórico. Assim, as narrativas dos estudantes foram 
compreendidas como versões da história nacional, construídas na 
confluência da apropriação de conceitos, conteúdos e elementos 
estruturais da história ensinada (conteúdos objetivos) e dos recursos 
advindos de seus conhecimentos tácitos, formados na conjunção 
entre cultura histórica e conhecimento escolar. Esses recursos se 
caracterizam pela variedade de origens e formas – experiências 
com formas narrativas, com a temporalidade, com a linguagem 
escrita, com a história.

O processo de investigação teórica e a análise das 
narrativas dos estudantes por meio de diversas leituras, tabulações, 
descrições, análises e reflexões, promoveram a possibilidade de 
caracterizar algumas das operações do pensamento histórico a 
partir dos dados gerados. Essas operações algumas vezes não estão 
explícitas no cotidiano da sala de aula; precisam ser 
constantemente mobilizadas e perscrutadas pelo docente 
interessado em promover de fato uma formação histórica 
consistente e crítica aos seus alunos.
 Um aspecto a ser destacado é o da produção de narrativas 
em sala de aula. Os estudantes podem mobilizar diferentes 
operações cognitivas, relacionadas à História e a outras áreas de 
conhecimento, se forem sistematicamente motivados e orientados 
a construir narrativas sobre experiências do passado vivido e não 
vivido, articulando fontes diversas, versões históricas conflitantes, 
dentre outras possibilidades apontadas por estudos diversos 
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chegada dos europeus, aos primeiros momentos da colonização 

e à sua relação com os nativos, elementos descritos no quadro 1 e 

cuja estruturação busquei representar no diagrama : 

Síntese -  Esquema narrativo

 O evento Descobrimento do Brasil, a chegada de Pedro 
Álvares Cabral, foi citado por sessenta e três (63) narrativas do 
conjunto, sendo indicado, na fala de um dos estudantes, como o 
“começo de tudo”, determinante para o desenvolvimento da 
história nacional. Compreendido como ato fundador da história 
nacional, o protagonismo é dado ao descobridor – Pedro Álvares 
Cabral – agente histórico que representa um grupo social – os 
portugueses. A colonização é vista por duas perspectivas, a menos 

incidente é a de encontro de culturas e a mais recorrente a de 
exploração. Os portugueses foram apresentados como protagonis-
tas da colonização e expansão territorial do Brasil compreendido 
como processo de exploração da mão de obra indígena e negra, 
das riquezas da terra, um processo conflituoso, porém imprescindível 
para a formação histórica do Brasil. 

Os indígenas foram lembrados com frequência (27 
narrativas), reconhecendo-se a antecedência de sua presença no 
território brasileiro; porém, esse período anterior à colonização não é 
apresentado como “histórico”, mas em termos estereotipados – 
“[…] os índios chegam ficaram um tempo em paz e chegaram os 
portugueses aí começou a guerra” (Murilo, 14 anos). Os indígenas e 
seus modos de vida foram apresentados somente pelo prisma 
idílico, sua ação diante dos colonizadores oscila entre pouca 
resistência e resignação. Com relação aos eventos que envolvem a 
relação entre agentes percebe-se uma postura crítica dos alunos, 
mas que avalia a colonização e cristianização dos povos indígenas 
a partir de valores morais do presente: injustiça, violência, ambição. 
Os estudantes não apresentaram conhecimento objetivo da história 
desses povos e mesmo da sua vida no presente que lhes permitisse 
uma interpretação mais consistente da sua ação como sujeitos 
históricos.

Os eventos relativos à colonização, ao lado dos demais 
marcadores que seguem a cronologia da história política e 
econômica nacional – Colonização – Escravidão – Abolição – 
Proclamação da República, representam a permanência de uma 
concepção de história do Brasil concebida no século XIX e que 
estruturou os currículos, práticas escolares e a memória coletiva, 
identificando o conhecimento histórico escolar com os estudos dos 
marcos políticos e seus protagonistas na história nacional. Ao longo 
do século XX, a história ensinada foi incorporando debates 
historiográficos que buscaram dar diferentes interpretações a esses 

24momentos da história nacional.  Uma concepção tradicional da 
História, conjugada a alguns conceitos historiográficos de 
interpretação do Brasil,  resultantes da pesquisa e produção 
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(RIBEIRO, 2006; PARENTE, 2007; GEVAERD, 2009; ALVES, 2011).
Portanto, uma implicação possível desse estudo e que 

dialoga com a de outras investigações, é que a mobilização do 
pensamento histórico evidenciada nas narrativas resulta sempre 
de um encontro entre os conhecimentos tácitos dos estudantes 
(subjetividade) e o conhecimento escolar exposto em narrativas 
diversificadas, isto é, numa articulação intersubjetiva, entre 
subjetividade e conhecimentos objetivos, que deve ocorrer com 
propostas de atividades desafiadoras e que possam ser elementos 
de questionamento e reelaboração pelos jovens estudantes. 
Concordamos com Barca (2001) que o pensamento histórico não 
se limita a uma interpretação parcelar e linear das experiências 
evidenciadas pelas fontes, mas alimenta-se de narrativas 
progressivamente construídas, criticadas e reconstruídas, caminho 
a ser percorrido por quem aprende no sentido de construção de 
quadros históricos, sínteses e narrativas gradualmente sofisticadas 
e contextualizadas. 

NOTAS

¹ Graduada em História (FFLCH-USP). Doutora em Educação (FE-
USP). Professora Adjunta – Ensino de História -  Instituto de 
Educação – Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino. 
BR 465, km 07 – Seropédica – Rio de Janeiro.

2 “Tudo isso antes do século XXI – estruturas e significados em 
narrativas da História do Brasil por estudantes do ensino 
fundamental”. Tese de Doutorado. Orientação: Katia Maria Abud 
Lopes. Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, 2012.

3 Na perspectiva marxista da obra de Vygotsky “cultura”  é uma 
categoria vinculada ao social como processo histórico, e também 
aos conceitos de aprendizagem, desenvolvimento, interação e, 
sobretudo, mediação simbólica. Retomamos brevemente os 
aportes vigotskianos que já haviam subsidiado a reflexão sobre 
aprendizagem de conceitos históricos em nossa dissertação de 

mestrado (Ribeiro, 2006).

4 Um aspecto importante na tese de Vygotsky (1998) refere-se a 
abordagem genética dada ao desenvolvimento do significado, a 
que permite mostrar e explicar a evolução dos significados, que 
partindo de formas primárias de generalização do pensamento 
verbal, chega a formas superiores, de alta complexidade, 
relacionadas aos conceitos abstratos.

5 Ribeiro,  2012, pp.  71-110,  discute-se a especificidade da 
dimensão temporal na narrativa histórica  a partir de P. Ricouer 
(1994) e Jörn Rüsen (2001, 2007).

6  Bruner articula nessa discussão conceitos de estudiosos como W. 
Labov, N. Goodman, H. White e P. Ricouer. 

7 Nos limites desse artigo, não discorrerei sobre as nove 
características analisadas por Bruner (2002) – são elas – 
diacronicidade, particularidade, intencionalidades, composição 
hermenêutica, canonicidade implícita, ambiguidade de 
referência, normatividade, negociabil idade inerente, , 
extensibilidade histórica. (Bruner, apud Ribeiro, 2012, p. 52-58)

8   O contraste refere-se a observação de dois relatos contrastantes 
sobre o mesmo fato, procurando questionar como duas 
testemunhas puderam construir versões diferentes. Esse é um recurso 
bastante comum usado pelos literatos, dramaturgos,cineastas e, 
também  pelos historiadores e pela metodologia de ensino da 
história.  A confrontação pode se tornar um antídoto “perigoso”, 
pois ao colocar a narrativa da realidade em confronto com várias 
perspectivas dessa realidade, ao invés de uma conscientização 
sobre ambas, pode-se provocar um sentimento de frustração, 
relativismo e ressentimento. Para que a confrontação seja útil à 
tomada de consciência é necessário que venha acompanhada de 
mecanismos argumentativos, princípios e normas ou mesmo 
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ameaças coercitivas, como ocorre no sistema legal. Por fim, o 
terceiro antídoto, a metacognição, é a reflexão sobre o 
pensamento e também sobre os códigos de linguagem em que 
estes se organizam e se expressam. Para Bruner “a metacognição 
converte os argumentos ontológicos sobre o modo de conhecer 
em argumentos epistemológicos sobre nosso modo de conhecer” 
(2001, p.195). O contraste e a confrontação apresentam à 
consciência o “relativismo” no ato de conhecer, mas a 
metacognição procura conceber vias alternativas para a 
formação da realidade, “fornecendo uma base racional para a 
negociação intersubjetiva de significados, formas de alcançar a 
compreensão de pontos de vista divergentes, a negociação em 
meio ao conflito entre diversas versões narrativas da realidade” 
(BRUNER, 2001, p.132).

9 Bruner realiza considerações sobre diversas áreas de 
conhecimento (2001, p. 195 e 196, também em 121-135)

10   Pesquisa de caráter qualitativo, realizada em duas etapas, 
ambas com estudantes do último ano do ensino fundamental de 
uma escola pública municipal da zona leste, periferia da cidade 
de São Paulo. Foi realizado um estudo exploratório com 107 
narrativas em 2010 e  um estudo principal, com a coleta de 74 
narrativas e análise textual de 65 escritos e 21entrevistas em 2011. 
Ver Ribeiro, 2012,  Capítulos 3 e 4.

11 No campo da linguística, a teoria da enunciação caracteriza-se 
por colocar o sujeito como centro da reflexão sobre a linguagem, 
diferenciando enunciado (ato já realizado) de enunciação (ato 
de produzir o enunciado), interessando-se mais pelo processo, as 
marcas dos sujeitos, do que pelo texto descolado do seu contexto 
de produção. Há duas perspectivas nessa abordagem – a 
enunciação como ato individual, por E. Benveniste, e a teoria 
intersubjetiva da linguagem, representada em M. Bakhtin.

12  In: Schmidt, Barca e Resende, 2010, p. 149.

13 P. Lee (2002) define que os conceitos substantivos se relacionam 
aos conteúdos históricos: monarquia, capitalismo, escravismo. Já os 
conceitos de segunda ordem ou meta-históricos são os  que 
estruturam o  conhecimento, no sentido de alicerçar a formação do 
pensamento histórico, se relacionam às competências de 
rememoração, interpretação e aplicação do conhecimento. São 
conceitos estruturadores das operações mentais do pensamento 
histórico: explicação, objetividade, narrativa, evidência, empatia, 
imaginação histórica, compreensão, mudança.

14 Descrição dos instrumentos de coleta de narrativas no estudo 
exploratório e estudo principal encontra-se em Ribeiro, 2012, p. 
138-167.

15 REUTER, Yves. A análise da narrativa: o texto, a cção e a 
narração. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002.

16 Ver Ribeiro, 2012. Capítulo 4 – p. 153 a 224.

17 A categorização que emergiu dos dados dialoga diretamente 
com os estudos de Barca & Gago (2001) para esquema narrativo; de 
Parente (2004) para os níveis de organização narrativa, e também, 
com os níveis propostos por Gevaerd (2009) e Alves (2011) para 
explicações em narrativas dos alunos.

18 In: Schmidt, Barca e Resende, 2010, p. 95.

19 In Carretero & Voss, 2004, p. 101-120

20  Aqui não somente na especificidade da narrativa histórica, pois 
alguns alunos se apropriaram de elementos de narrativas literárias 
(contos e fábulas) para estruturar sua narrativa da história do Brasil.



REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

80

doutorado. Universidade Federal do Paraná, 2009.

LEE, Peter. Caminhar para trás em direção ao amanhã. A 
consciência histórica e a compreensão da História. Comunicação 
apresentada no Encontro Anual da Associação América de 
Pesquisa em Educação, New Orleans (Tradução: para uso em sala 
de aula: José Norberto Soares), 2002.

MARINS, Cosme. F. Mosaico da identidade nacional: as 
representações do Brasil entre alunos de uma escola pública. 
Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo. Faculdade 
de Educação, 2008.

PARENTE, Regina A. A narrativa na aula de História: um estudo com 
alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico. Dissertação de Mestrado. 
Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, 
2004.

PROST, Antoine. Dozes lições sobre a História. Belo Horizonte: Ed. 
Autêntica, 2008.

RIBEIRO, Regina. M. O. A máquina do tempo: representações do 
passado, história e memória na sala de aula. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de São Paulo. Faculdade de Educação, 
2006. 
Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-
21062007-101451/en.php

______. “Tudo isso antes do século XXI” – estruturas e significados em 
narrativas da História do Brasil por estudantes do ensino 
fundamental. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 
F a c u l d a d e  d e  E d u c a ç ã o ,  2 0 1 2 .  D i s p o n í v e l  e m :  
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-
12112012-143015/en.php

RICOUER, P. Tempo e narrativa. Tradução: Constança M. Cesar. SP: 
Papirus. Tomo I, 1994.

RÜSEN, Jorn. El desarrollo de la competencia narrativa en el 
aprendizaje histórico. Una hipótesis ontogenética relativa a la 
conciencia moral. Trad. Silvia Finocchio. Propuesta Educativa. 
Buenos Aires, año 4, n. 7, 1992, p. 27-37.

______. Razão histórica. Teoria da História: os fundamentos da 
ciência histórica. Brasília: Editora UnB, 2001.

______. História Viva. Teoria da História: formas e funções do 
conhecimento histórico. Brasília: Editora UNB, 2007.

______. Como dar sentido ao passado: questões relevantes de meta-
história. História da historiografia  número 02, 2009, p 163-209.

SCHMIDT, Maria. A. Formas do saber histórico em sala de aula: 
algumas reflexões. XXIII Simpósio Nacional de História – História: 
Guerra e Paz. Londrina: ANPUH, 2005.

______. Perspectivas da consciência histórica e da aprendizagem 
em narrativas de jovens brasileiros. Tempos Históricos. Volume 12 - 1º 
semestre - 2008 - p. 81-96.

SCHMIDT, Maria. A., BARCA, Isabel. MARTINS, E. R. Jörn Rüsen e o 
ensino de História. Curitiba, UFPR, 2010.

SEIXAS, Peter. Students' understanding of historical significance. In. 
Theory and Research in Social Education, 22 (3), 1994, pp. 281-304.

TOPOLSKY, Jeretz. La estructura de las narrativas históricas y la 
enseñanza de la história. In CARRETERO, Mario. & Voss, James. F. 
Aprender y pensar la historia. Buenos Aires: Amorrortu, 2004, p. 101-
120.



REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

79

21 Perfil que apresenta semelhanças com uma das categorias 
propostas por Barca & Gago, 2001, caracterizada pelas autoras 
como narrativas ampliadas/emergentes. No entanto, em função 
das especificidades das narrativas dos estudantes paulistanos, 
preferi categoriza-las como estendidas, no sentido que começam 
construir articulações na trama fragmentária apresentada por 
outros estudantes.

22 As narrativas abreviadas foram encontradas principalmente no 
conjunto de textos do estudo exploratório realizado em 2010, 38 
escritos de um total 107,  são formados por uma frase, uma 
narrativa curta.

23 Os conceitos de “cordialidade” de Sergio Buarque de Holanda 
(1937), “democracia racial” de Gilberto Freire (1933) e de “sentido 
da colonização”, Caio Prado Jr. (1984);  estão entre os que 
cunharam  perspectivas da história nacional que compõem a 
memória e, com isso, as representações de Brasil entre os mais 
diferentes sujeitos (MARINS, 2008).

24  As concepções inerentes às categorias analisadas deram 
indícios das dificuldades em operar com a relação entre as 
diferentes dimensões temporais na compreensão da experiência 
histórica, propondo uma leitura linear do tempo histórico, refreada 
pela ausência de perspectivas de futuro.  (Ribeiro, 2012, p.208-226)

25 Esse aspecto foi justificado anteriormente pelo contexto 
pedagógico em que a pesquisa foi realizada – a professora das 
turmas, Nilva, realizou atividade sobre todos os presidentes que 
governaram o Brasil desde 1889.
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RESUMO

 O objetivo desse trabalho é estudar as relações teóricas entre a cultura jovem e a cultura escolar. Compre-
ende-se, aqui, as histórias em quadrinhos como um produto relacionado a essa cultura jovem e como um artefato 
da cultura histórica, inserido na cultura escolar. Portanto, essa investigação é estruturada a partir da compreensão 
das relações entre a cultura jovem, as histórias em quadrinhos e a cultura histórica de uma sociedade (RÜSEN, 2009). 
Entende-se que por meio dessas categorias é possível compreender o modo como os jovens mobilizam operações 
mentais da narrativa histórica como a verdade histórica e a intersubjetividade. Para isso, é desenvolvida a análise 
de como a cultura jovem é compreendida por educadores como François Dubet e Danilo Martuccelli (1998), 
Georges Snyders (1988) e o filósofo Walter Benjamin (1993). Por meio desta contextualização teórica foi possível 
apontar as relações entre essa cultura jovem e a cultura escolar contemporânea. Para isso, também contribuíram 
as considerações sobre a cultura jovem realizadas nos estudos de Eric J. Hobsbawm (1995) e Raymond Williams 
(2003). Buscou-se orientar os caminhos trilhados nesta pesquisa por meio dos critérios de sentido que os jovens de 
ensino médio constroem a partir da relação entre a cultura escolar e artefatos da cultura histórica pertencentes à 
cultura juvenil, tal como as histórias em quadrinhos. Como resultado do trabalho, verificou-se como os jovens em 
contexto de escolarização entendem as histórias em quadrinhos como elementos da cultura jovem quando 
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mobilizam as ideias de verdade histórica e intersubjetividade por 
meio da narrativa histórica.

Palavras-chave: Cultura jovem. Cultura escolar. Cultura histórica.

ABSTRACT
 
  The aim of this work is to study the theoretical relationships 
between the youth culture and school culture. It is understood here, 
the historical comic books as a product related to this young culture 
and as an artifact of historical culture, inserted into the school 
culture. Therefore, this research is structured from the understand-
ing of the relationship between youth culture, historical comic 
books, and historical culture of a society (RÜSEN, 2009). It is under-
stood that through these categories is possible to understand how 
young people mobilize mental operations of historical narrative 
such as historical truth and intersubjectivity. For this, the analysis of 
how youth culture is understood by educators as François Dubet 
and Danilo Martuccelli (1998), Georges Snyders (1988) and the 
philosopher Walter Benjamin (1993) is developed. Through this 
theoretical context was possible to point out the relationships 
between this contemporary youth culture and school culture. For 
this, also contributed considerations of youth culture studies per-
formed in Eric J. Hobsbawm (1995) and Raymond Williams (2003). 
We tried to guide the paths taken in this study using the criteria of 
meaning that high school's youngsters build from the relationship 
between school culture and artifacts of historical culture belonging 
to the youth culture, such as historical comic books. As a result of the 
work, it was found as a youth in the context of schooling understand 
comic books as elements of youth culture when mobilizing the 
ideas of historical fact and intersubjectivity from the historical 
narratives. 

Keywords: Youth culture. School culture. Historical culture. 

INTRODUÇÃO 

N
o alvorecer do século XXI, a expansão das histórias em 
quadrinhos foi um fenômeno de grandes proporções no 
âmbito das manifestações da cultura histórica das socieda-

des ocidentais e orientais. Por exemplo, os mangás ― os quadrinhos 
japoneses, tais como as histórias de samurais ― são as formas narrati-
vas impressas mais lidas no Japão, ao menos desde a década de 
1950. É comum que em uma edição semanal de mangá seja 
publicada mais de um milhão de unidades não só no oriente, mas 
também na Europa, Estados Unidos e Brasil considerando o total de 
unidades. Basta observar o sucesso entre os jovens brasileiros de 
mangás como Naruto, One Piece e Dragon Ball Z. Todos esses já 
foram transformados em filmes e animês (desenhos animados 
japoneses). Entre as maiores bilheterias do cinema estão os filmes 
inspirados nas histórias em quadrinhos de super-heróis, tais como 
Batman, Os Vingadores, Super Homem, Homem-Aranha, Hulk, V de 
Vingança, Watchmen, entre outros. E, por fim, no Brasil, esse período 
foi marcado, pelos especialistas em quadrinhos, como o momento 
do boom desses artefatos da cultura histórica. Nunca foram produzi-
dos e consumidos tantos quadrinhos brasileiros quanto nesse perío-
do. Os quadrinistas brasileiros, que durante as décadas 1980 e 1990 
eram leitores desses artefatos, hoje são premiados internacional-
mente nos maiores eventos nacionais e internacionais dedicados a 
essa forma narrativa. Além disso, a produção de quadrinhos paradi-
dáticos nesse país é crescente e está, de certa forma, financiada 
indiretamente pela distribuição de narrativas gráficas a todas as 
escolas públicas brasileiras por meio do Programa Nacional Bibliote-
ca da Escola (PNBE), do Ministério da Educação.

Essas considerações permitem que o leitor compreenda o 
porquê de minha escolha em investigar como os jovens se 
relacionam com os quadrinhos históricos brasileiros. Entendo que as 
histórias em quadrinhos são alguns dos artefatos narrativos da 
cultura juvenil¹ que permitem aos jovens desenvolver uma relação 
de intersubjetividade com o conhecimento histórico. A partir daí, 
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compreendi, também, a necessidade de investigar o que, para os 
jovens, é plausível nas narrativas históricas gráficas e qual é a 
especificidade que a relação de intersubjetividade com a História 
fornece no processo de formação de sua identidade. Percebi, 
portanto, que a cultura juvenil, no âmbito da cultura escolar, 
manifesta, nos estudantes, uma determinada forma de operar 
historicamente com os quadrinhos.

Com isso, esse trabalho se insere no conjunto de pesquisas 
relativas à Educação Histórica, em especial, na linha de 
investigação ligada à cognição histórica situada (SCHMIDT, 2009, 
p. 22), que tem seus princípios e finalidades ancorados na própria 
ciência da História e servem de embasamento à área de pesquisa 
da Educação Histórica, um campo de investigação que estuda as 
ideias históricas dos sujeitos em contextos de escolarização, de tal 
forma que é estruturada por pesquisas empíricas que dialogam 
com a teoria da consciência histórica (RÜSEN, 2001, 2012). 

O campo de investigação da Educação Histórica se 
desenvolveu e se desenvolve desde os anos 1970 na Inglaterra, e 
avançou após as décadas de 1990 e 2000 para diversas partes do 
mundo, tais como, Alemanha, Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia e 
Turquia, na Europa, Estados Unidos e Canadá, na América do 
Norte, Cabo Verde, Angola e Moçambique, na África, e no Brasil, 
por meio do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da 
Universidade Federal do Paraná (LAPEDUH-UFPR) que compõe um 
grupo de professores-historiadores no qual esse trabalho pertence.

Tendo como referência a cognição histórica situada 
(SCHMIDT, 2009), procuro entender como as ideias históricas de 
segunda ordem — tais como a intersubjetividade e a verdade 
histórica —, produzidas pelos jovens estudantes de ensino médio, 
mobilizam conceitos substantivos por esses sujeitos por meio das 
histórias em quadrinhos com temas históricos². 

Parto do princípio de que a escola é o espaço da 
experiência social com o conhecimento onde a cultura se 
manifesta, incluindo aí a cultura juvenil e seus respectivos artefatos 
da cultura histórica³, tais como as histórias em quadrinhos que 

participam de uma estrutura de sentimentos contemporânea 
(WILLIAMS, 2003; DUBET e MARTUCCELLI, 1998; HOBSBAWM, 1995, 
SNYDERS; 1988, RÜSEN, 2007, 2009).

Neste momento, investigarei os fundamentos teóricos que 
constituíram a minha perspectiva sobre a cultura juvenil, a cultura 
escolar e a cultura histórica de uma comunidade. Para isso, também 
farei uso de alguns argumentos apresentados na minha dissertação 
de mestrado (FRONZA, 2007) quando investiguei as relações entre a 
cultura jovem e a cultura escolar.

A EXPERIÊNCIA DOS JOVENS COM O CONHECIMENTO HISTÓRICO NA 
CULTURA ESCOLAR POR MEIO DA CULTURA JUVENIL

 Para compreender a relação entre os jovens e as histórias em 
quadrinhos no interior da forma escolar, apropriei-me das teorias e 
investigações do educador George Snyders (1988) e dos sociólogos 
da educação François Dubet e Danilo Martuccelli (1998), no sentido 
de entender como é constituído culturalmente esse espaço de 
experiência social com o conhecimento que é a escola, e como o 
sujeito é fabricado por esse mesmo espaço de experiências. 
Compreendo que, apesar desses teóricos advirem de tradições 
teóricas diferentes ― Snyders do materialismo histórico dialético e 
Dubet da sociologia da ação ou da experiência ―, ambos se 
aproximam epistemológica e ontologicamente, pois fazem críticas 
muito parecidas à cultura escolar predominante e buscam a 
possibilidade de superação a partir do reconhecimento, por parte 

4
da cultura escolar, das experiências culturais dos jovens  .

Ao construir um aporte teórico para discutir a cultura escolar 
e suas relações com a cultura juvenil, primeiramente, a partir de 
Snyders (1988, p. 23-24, 43, 48), precisei abordar e construir 
categorias por meio dos conceitos de cultura primeira e cultura 
elaborada (FRONZA, 2007, p. 23-31). As seguintes questões levaram 
esse educador francês a elaborar esses conceitos: “Por que existe 
um (...) abismo entre o que a escola poderia ser, o que os alunos 
poderiam viver ― e o que eles vivem na realidade? Por que o cultural 
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não lhes dá satisfação? Por que o cultural escolar lhes dá tão 
pouca satisfação?” (SNYDERS, 1988, p. 15).

Para enfrentar estas questões, Georges Snyders apresenta 
uma pista ― a cultura escolar deve ser elaborada a partir da 
cultura primeira dos estudantes, ou seja, da sua cultura juvenil. Ao 
analisar este intercâmbio, o educador francês constrói o conceito 
de cultura primeira, na qual se inserem as histórias em quadrinhos, 
e a sua relação com a cultura elaborada. Neste momento, cito 
uma passagem do próprio autor para explicitar como se dá esta 
relação:

Há formas de cultura que são adquiridas fora 
da escola, fora de toda a autoformação 
metódica e teorizada, que não são o fruto do 
trabalho, do esforço, nem de nenhum plano: 
nascem da experiência direta da vida, nós a 
absorvemos sem perceber; vamos em direção 
a elas seguindo a inclinação da curiosidade e 
dos desejos; eis o que chamarei de cultura 
primeira. (...). Queria evocar alegrias da vida 
quotidiana, alegrias da cultura de massa: essas 
são verdadeiras alegr ias;  não tenho 
absolutamente intenção de enfraquecê-las, 
mas tentarei dizer no que elas me parecem 
insuficientes e isso em relação a suas próprias 
promessas. Sustentarei que é a cultura 
elaborada que pode, melhor que a cultura 
primeira, atingir os objetivos, isto é, finalmente 
as satisfações da cultura primeira. A cultura 
primeira visa valores reais, fundamentais: em 
parte ela os atinge, em parte não o consegue; 
a cultura elaborada é uma chance muito maior 
de ver estes mesmos valores com plenitude, o 
que levará a uma reflexão sobre a relação 
entre cultura primeira e cultura elaborada, 
relação esta que me parece colocar-se como 
síntese de continuidade e de ruptura. 
(SNYDERS, 1988, p. 23-24).

Compreendo, a partir de Snyders (1988), que a cultura 

primeira se refere a uma cultura de grupo, em que os jovens se 
reúnem em busca de algumas chances ou esperanças de 
igualdade, por meio de uma vivência coletiva marcada por trocas 
de experiências e de uma forma de comunicação não submissa aos 
interesses dos adultos. Defendem uma solidariedade que afirma a 
procura de novos valores e modelos de vida alternativos ao 
determinado pelos adultos (FRONZA, 2007, p. 24). Creio que esses 
valores e modelos são articulados pela intersubjetividade entre os 
sujeitos do conhecimento.

No diálogo com a cultura elaborada, a cultura primeira 
expressa a articulação entre os “eu e o nós”, onde um grande 
número de vontades distintas se une para atingir um mesmo 
objetivo, fortificando a ideia de que os grandes avanços da 
humanidade sempre foram obras coletivas, pautadas no sentido 
produzido pela união entre a teoria e a prática (SNYDERS, 1988, p. 28-
29).

Entendo, junto com Georges Snyders (1988, p. 33-34), que a 
cultura elaborada permite a condução e a realização das 
experiências e dos valores aos quais tende a cultura primeira, 
superando os seus limites, numa relação de continuidade e ruptura 
temporal com a mesma. Esta cultura elaborada possibilita aos 
sujeitos conhecer e agir sobre a “riqueza da existência e do mundo” 
ampliando seus horizontes e mesmo eliminando suas fronteiras.

A cultura elaborada permite a compreensão do que existe 
de ativo e criador nas possibilidades e nas limitações do presente ao 
reconhecer as forças que o animam. Com ela, é possível dar sentido 
a determinados acontecimentos, transformando-os em 
acontecimentos históricos, pois as obras passadas são datadas em 
relação ao presente, mas também fazem parte e constituem este 
mesmo presente, seja por meio de seus vestígios materiais, seja pelas 
dores, derrotas, conquistas e enfrentamentos, seja pela atualidade 
e universalidade de seus valores. A partir do presente, é possível 
problematizar as obras, as experiências, as realizações e os valores 
do passado. A inovação só acontece em uma sociedade em que 
os sujeitos “tomam o destino nas mãos” e compreendem a 
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necessidade de criar novos modelos e novas relações sociais 
(SNYDERS, 1988, p. 46-50).

Entre as expressões da cultura elaborada, que Snyders mais 
valoriza na escola, está a ciência. É nela que está confirmado o elo 
entre os homens e as coisas. Os homens, para agir e conhecer, não 
podem prescindir da relação com o mundo. A cultura elaborada 
amplia a visão em relação aos problemas do presente ao 
descobrir os elos entre o que se vê, o que se vive e os 
acontecimentos sobre os quais o mundo é construído. Ao 
apreender mais dados de modo sistematizado, outros são 
iluminados, de tal modo que os sujeitos podem compreender e 
encontrar seu lugar no mundo e superar a condição em que 
vivem. Com isso, a ciência permite que se enxerguem as 
totalidades significativas e coerentes em todas as suas 
contradições (SNYDERS, 1988, p. 51-52).

Escolhi Georges Snyders para a análise realizada neste 
momento do trabalho, porque propõe uma síntese que superaria 
as limitações advindas das contradições internas, produzidas pela 
forma escolar. 

Esta forma de pensar permite uma aproximação com a 
ideia de que a escola é um espaço social da experiência dos 
sujeitos com o conhecimento, a qual foi desenvolvida pelos 
sociólogos franceses François Dubet e Danilo Martuccelli (1998). 
Esses pensadores criticam a ideia de que a escola é uma 
instituição, porque esta já não consegue funcionar como tal. Para 
Dubet e Martuccelli (1998, p. 76-79), isso ocorre porque as 
experiências culturais de cada sujeito escolar possuem sentidos e 
intenções diversas das referentes à ação institucional da escola. A 
escola teve seu poder institucional enfraquecido pela ação da 
transformação causada pelo processo de massificação da forma 
escolar. Desse processo surge, como resultado, o fato de que os 
jovens não pretendem mais “elevar-se” aos valores sociais, 
assumindo os conhecimentos a partir da aceitação de papéis 
sociais, que, durante a escolarização, seriam superados pela 
autodeterminação dos indivíduos. 

O problema deveria ser deslocado da escola como 

instituição socializadora e civilizadora, para a escola como um 
espaço da experiência social e cultural com o conhecimento, ou 
seja, é importante verificar como está se constituindo o processo de 
reconhecimento da cultura juvenil no interior da cultura escolar. Ao 
mesmo tempo, deve-se compreender como esse reconhecimento, 
quando ele existe, está desvinculado das ações pedagógicas e 
cognitivas da escola. Isso leva a outro deslocamento que considera 
não mais os interesses da escola, mas como os jovens estudantes, a 
partir de seus interesses e cálculos de utilidade, relacionam-se com o 
processo de socialização da cultura juvenil no interior da forma 
escolar. Dubet propõe a superação da ideia mistificadora de 
indivíduo por uma concepção baseada em um sujeito individual 
que se relaciona e se constitui pela experiência social. 

A experiência social, no interior da cultura escolar, é 
organizada pelas ações da experiência escolar dos sujeitos. A 
experiência escolar é constituída por diversas formas de combinar 
as “lógicas de ação” dos sujeitos, individuais e coletivos, e é 
estruturadora do mundo escolar. Essa estruturação se dá de duas 
maneiras: 1) no trabalho dos sujeitos orientados para formação de 
um sentido social para a sua identidade, onde estão inseridos no 
processo de constituição de suas experiências; e 2) que estas 
“lógicas de ação” em constante articulação, não pertencem aos 
indivíduos, mas aos processos de internalização impostos pela 
cultura escolar (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 79).

As lógicas de ação estão estruturalmente relacionadas às 
funções da forma escolar, quais sejam: a socialização, a distribuição 
das competências e a formação.

A experiência escolar do estudante é constituída pela 
articulação dessas três lógicas da ação e é constantemente posta 
em prova pelos trabalhos escolares. Os jovens podem realizar os 
trabalhos escolares seja pela interiorização da obrigação familiar ou 
escolar, seja por perceberem a sua utilidade para a melhora de sua 
posição hierárquica entre os outros sujeitos, ou pela auto-realização 
e interesse intelectual que esses trabalhos lhe fornecem. 
Geralmente os três estão mesclados em maior ou menor 
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intensidade. 
Essas variações de intensidade se dão de duas maneiras. A 

primeira acontece, diacronicamente, por meio da transformação 
da experiência no transcurso do tempo do vínculo intersubjetivo 
com os estudos, seja na transformação dos programas 
curriculares, dos métodos pedagógicos, seja no desenvolvimento 
cognitivo dos estudantes ao longo do processo de escolarização. 
A segunda variação é a sincrônica, pois determina a posição 
social do sujeito na experiência escolar, ou seja, em função de sua 
posição na cultura escolar em relação aos conteúdos, aos 
métodos e às estratégias de ação. Em um mesmo momento, os 
jovens estão inscritos, pela forma escolar, em posições sociais 
diferentes. É claro que outras variáveis estão presentes (como a 
sexualidade, o tipo de escola, o contexto social e histórico e o estilo 
dos professores), pois o universo da experiência escolar é infinito 
(DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 84-85). 

O resultado disso é o que fabrica a escola: ela produz ou 
destrói sujeitos que são definidos em diferentes tipos de 
subjetivação. 

Para Dubet, a juventude é constituída como uma 
experiência de massa ligada tanto à cultura juvenil quanto à 
expansão massiva da cultura escolar. Na medida em que são 
expandidos os vínculos dos estudantes com a forma escolar no 
tempo, também ocorre o alargamento da experiência da 
juventude, que está se tornando estrutural na sociedade 
ocidental. A cultura juvenil é constituída por meio dos gostos, dos 
estilos e possibilita a expressão de sensibilidades sociais e 
ideológicas. As músicas, os modos de se vestir as diversas 
linguagens, políticas, morais e estéticas estruturam a experiência 
juvenil e confrontam ou ignoram os valores da cultura escolar. A 
sociabilidade juvenil é seletiva na cultura escolar, ao se 
desenvolver coletivamente nas franjas ou fora das escolas. Além 
disso, é duramente reprimida nos colégios voltados para as classes 
trabalhadoras e muito negligenciada nos colégios das classes 
médias e altas da população. Isso amplia, assim, as contradições 

entre as formas de subjetivação da juventude e as formas de 
internalização da cultura escolar (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 
330-333).

Maio de 1968 foi o marco da primeira grande batalha dos 
jovens contra as formas de internalização da cultura escolar, 
permitindo, a partir desse período, a ampliação, na França, dos 
espaços de participação popular dos estudantes nos problemas da 
escola. No entanto, a ampliação democrática não abalou a 
estrutura de dominação da forma escolar, que teve como reação 
um processo de alienação, não somente devido à aceitação, pelos 
estudantes, desse domínio, mas também porque ela não permitiu 
que os jovens se constituíssem em sujeitos contra essa dominação 
escolar. Mas é importante frisar que esta dominação não é total, 
pois alguns jovens não aceitam mais as identificações que a forma 
escolar lhes impinge e outros mobilizam a cultura juvenil contra a 
escola, pondo o valor da honra contra os juízos escolares. Esse 
processo de conflitos e consensos, entre a cultura juvenil e a cultura 
escolar, possibilitou a constituição de novas formas de subjetivação 
dos jovens (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 333-344).

A primeira forma de subjetivação investigada por Dubet é 
daqueles estudantes que têm o domínio das categorias escolares e 
constituem sua integração social com o universo escolar, onde 
exercem as amizades e os amores com parceiros e parceiras da 
mesma classe escolar. Essa característica é o que distingue esse 
grupo de estudantes das outras formas de subjetivação, pois se 
identificam com os processos de internalização escolar, indo, 
inclusive, além delas. Eles entendem os valores da cultura juvenil 
como complementares aos da experiência escolar. São, em geral, 
os grandes leitores das obras de divulgação científica como as 
revistas, livros especializados e os documentários; hoje eles são os 
alunos mestres dos computadores, hackers; seus prazeres e gostos 
são um prolongamento das escolas. A salvação de suas vidas 
profissionais e identidades está na e para a escola.  Enfim, os 
professores os adoram. Mas é preciso estar atento para o fato de 
que eles não são os herdeiros detectados por Pierre Bordieu e Jean-
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Claude Passeron (1964), porque eles constroem racionalmente 
esta continuidade cultural com a escola, não é um habitus 
inconsciente; é uma escolha racional a partir da aceitação de 
uma forma escolar que está se desestruturando enquanto 
instituição. Esses jovens apresentam uma forma muito sofisticada 
de alienação em relação à dominação escolar, mas que, de 
forma reversa, pode ser identificada como uma intelligentsia 
escolar, que entende a cultura escolar como aquém das 
expectativas em relação aos valores ligados ao conhecimento 
que eles possuem (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 348-252).

A segunda forma de subjetivação é a da alienação 
escolar por excelência; é a daqueles jovens que internalizaram as 
categorias e os valores do fracasso escolar. São os jovens 
humilhados pela cultura escolar e que não compreendem o 
porquê da sua situação. Sempre se consideram culpados por não 
atingirem as metas estabelecidas pelos professores; estão 
constantemente rompendo seus laços de amizade e amorosos 
devido às frequentes reprovações e distanciamento de suas 
classes escolares de origem. O fracasso escolar é interiorizado ao 
ponto de desenvolverem um auto-entendimento como sujeitos 
fracassados na vida. As constantes rupturas na trajetória escolar 
desses estudantes, em contrapartida, são compensadas pela 
consciência de uma continuidade narrativa vital muito 
estruturada. Compreendendo o fracasso como o maior 
acontecimento de sua vida, esses jovens constroem lógicas 
argumentativas para explicá-lo, a partir da ideia de 
responsabilidade. A mensagem desta narrativa é clara: o jovem é 
o responsável pelo próprio fracasso. 

No entanto, isso cria um vazio escolar, que faz com que 
muitos jovens passem pela escola durante sua vida estudantil ao 
largo dos processos de internalização escolares. Os professores 
quase nem se apercebem de que eles estão em suas aulas. Para 
recuperar sua autoestima, só resta aos jovens uma alternativa: 
combater a escola dentro da escola. Estou me referindo, portanto, 
à função predominante da cultura escolar contemporânea no 

processo de desestruturação institucional: a escola fabrica a 
destruição da identidade dos sujeitos pela alienação e, com isso, a 
sua própria autodestruição (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 359-
362). 

Do vazio escolar surge a terceira forma de subjetivação, qual 
seja, a das formações paralelas. São os jovens que constroem uma 
vida profissional paralela ou marginal à cultura escolar. Dedicam 
todo o seu tempo livre à música, ao esporte, aos games ou a outros 
trabalhos poucos relacionados com a escola. É dessa forma de 
subjetivação que surgem os profissionais ligados a indústria cultural, 
à animação e às culturas do ócio e do prazer, ou mesmo, porque 
não dizer, da política. A atividade predominante é a dos “pequenos 
trabalhos” voltados para a sobrevivência ou para a valorização de 
sua identidade fora da escola. Em compensação, esses jovens, 
geralmente mulheres, têm uma narrativa de si muito positiva e 
afirmativa do tipo “eu sei como é viver no mundo real” e são os mais 
firmes na defesa da sua liberdade de participação no interior da 
cultura escolar. Para eles, a cultura escolar é um complemento de 
sua cultura geral.

Outra forma dessa mesma subjetivação é expressa pelos 
jovens que se entranham na cidadania escolar, seja como 
representantes de turmas ou como líderes de grêmios estudantis. 
São os sujeitos que lutam contra o status quo da forma escolar, mas 
no interior de uma escola que está em processo de desestruturação. 

5
Nesse sentido, a “cidade política”  vinculada à atuação juvenil, 
ligada a essa instituição, também está se desmanchando. Esses 
espaços políticos democráticos não estão em todas as escolas e, 
quando existem, suas críticas não estão voltadas contra a 
dominação da forma escolar, mas contra às relações entre o 
público e o privado. Portanto, contra a falta de transparência na 
relação entre os sujeitos escolares. Na escola, a cidadania não é 
politicamente discutida, mas esses jovens lutam por desenvolver 
uma “prática democrática”. Muitos professores tendem a não 
gostar desses jovens, pois esses alunos têm uma narrativa afirmativa 
de si e crítica às ideias de que o fracasso escolar é reponsabilidade 
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representa a força legítima da crítica. A ciência não tolera a 
separação entre o ensinar, o aprender e o investigar. 

Para isso, é necessário que os jovens superem uma 
concepção meramente profissional da ciência, pois ela os 
confunde, na medida em que obscurece a relação entre a 
unidade de consciência pautada no autoconhecimento e a 
unidade da ciência como ato libertador. A expressão desse 
ofuscamento da unidade de consciência está no sentimento 
estético que põe em prática a vida nas aulas: a atenção 
mecânica do auditório de estudantes ante o professor. Esse tipo de 
interlocução deveria ser superado por uma cultura 
fundamentada na “sofística da conversação” e os papéis de 
professor e de alunos deveriam ser recíprocos em prol da 
produtividade criadora, a qual é a base de toda e qualquer 
descoberta científica.

Esses jovens deveriam recuperar o sentido de orientação 
de que a busca pelo conhecimento é um ato criador, portanto, 
não necessariamente ficcional, o qual pode reordenar as 
condições estruturais historicamente postas pela forma escolar. 
Isto porque todo ato criativo tende para a totalidade e seu valor 
implica a expressão completa e total da humanidade. A escola 
deveria ser um espaço onde a permanente busca pelo 
conhecimento levasse a novos métodos. Os jovens estudantes, em 
sua função criadora, tornar-se-iam grandes transformadores que 
buscam converter a linguagem científica em novas ideias que 
fertilizam a ciência, a arte e a vida humana prática na relação 
com o outro. Para isso, a cultura escolar deveria ser submetida a 
uma “orientação firme”, na qual os jovens pudessem descobrir 
uma disciplina do saber que lhes direcionaria para as “máximas 
exigências da vida”, transformando essa forma espiritual do 
conhecimento fundamentada no presente na possibilidade de 
um futuro libertador (BENJAMIN, 1993, p. 121-122, 129, 136).

Entendo que, no sentido proposto por Benjamin, François 
Dubet encontrou em uma daquelas escolas da classe 
trabalhadora francesas, uma jovem estudante, descendente de 

imigrantes advindos da Kabilia (região montanhosa do norte da 
Argélia), que apresentou a forma de subjetivação mais sofisticada 
encontrada em suas investigações. Ao narrar a si mesma de uma 
forma oposta ao seu grupo escolar, esta jovem, chamada Kahina, 
narra seu passado e seus fracassos, sua experiência em uma 

8“autoescola”  na Argélia, onde aprendeu a narrar sua história para 
superar uma visão fatalista da vida. Esta jovem, ao declarar-se como 
uma mulher que vive em um mundo de trabalhadores machistas, 
esperava que as escolas se democratizassem em sua estrutura, em 
sua forma escolar, e que os professores assumissem o seu dever de 
impedir que os jovens ficassem reféns de si mesmos. Afirmando-se 
como francesa e kabila, esta jovem aprendeu, na escola 
experimental, a dizer “eu penso” enquanto os outros jovens afirmam 
que “o outro ou alguém pensa” por eles. Ao criticar a ideia comum 
nos jovens que as disciplinas “não servem para nada” imputou aos 
professores à responsabilidade de explicar sinceramente o porquê 
de suas disciplinas e qual a sua função para a orientação na práxis 
da vida real. Ao ter aprendido a narrar a sua história em relação às 
histórias dos outros, ela superou a noção que muitos jovens têm de 
que sua vida escolar é uma maldição sem sentido (DUBET e 
MARTUCCELLI, 1998, p. 393-394). 

Devo frisar aqui, que foi uma experiência escolar honesta 
que possibilitou a uma jovem, que antes não tinha esperanças em 
relação a si e ao mundo, passar a dominar a sua história a partir do 
narrar. Isso leva a seguinte constatação: no caso da disciplina de 
História, a cultura histórica, baseada no princípio da narrativa, pode 
ordenar temporalmente os procedimentos da cultura escolar, a 
partir da experiência que os jovens têm com o conhecimento. 
Defendo que este é um critério de verdade básico para que se 
desenvolva uma intersubjetividade pautada em valores ligados à 
humanidade enquanto igualdade. E é devido a sua função 
narrativa, estruturada por um fio condutor de sentido, que as 
histórias em quadrinhos podem contribuir para esse processo de 
libertação dos sujeitos.

A função narrativa das histórias em quadrinhos diz respeito às 
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única dos estudantes. (DUBET & MARTUCCELLI, 1998, p. 374-383).
A quarta forma de subjetivação é a resistência contra a 

escola. Na França, aparece mais predominantemente nas escolas 
técnicas para estudantes trabalhadores, mas não é exclusiva a 
esse tipo de espaço escolar. No Brasil, a resistência estudantil 
contra a forma escolar enquanto subjetivação é comum nos 
estudantes das escolas públicas de periferia das grandes cidades. 
Esses jovens são contra a legitimidade social da escola e essa 
resistência se acentua na medida em que há uma unidade social 
nesse grupo: todos pertencem à classe trabalhadora. 

A primeira forma de relação com a cultura escolar é o 
conflito, pois não existe intercâmbio entre a organização escolar e 
os jovens, a não ser pela disciplina. Essas escolas têm um aparato 
disciplinar muito parecido com os das prisões: portões eletrônicos, 

6bedéis, profissionais responsáveis por manter a ordem . Tudo isso 
com o objetivo de reforçar uma hierarquia escolar. A relação dos 
professores a respeito desses estudantes é a de autoridade 
pautada na exigência do silêncio, a qual é recusada pelos jovens. 
Essa violência simbólica e social é endêmica ao processo de 
desestruturação escolar. 

Ao contrário da subjetivação em que o jovem internaliza o 
fracasso, a subjetivação da resistência contra a escola faz com 
que esses sujeitos não reconheçam as sanções escolares. Além do 
mais, essas sanções disciplinares podem tornar-se um prêmio no 
processo de resistência popular contra a dominação escolar. No 
entanto, a positividade dessa resistência ao autoritarismo escolar 
tende a gerar sua contraparte, o desprezo pelo conhecimento 
escolar representado por seus professores. Esses estudantes 
tendem a considerar o conhecimento das disciplinas como 
“truques intelectuais” que não servem para sua vida prática, 
legitimando, portanto, o processo de exclusão de si mesmos dos 
caminhos para a superação das carências de orientação para a 
vida prática (DUBET & MARTUCCELLI, 1998, p. 384-390). É o modo 
como na França, e posso dizer, no Brasil, está se formando a classe 
trabalhadora. Sua identidade é anti-escolar graças à própria 

desorganização e a violência social da cultura escolar.
É claramente perceptível que, o que caracteriza a 

expressão de cada uma das formas de subjetivação, realiza-se nos 
modos como os jovens narram a sua experiência com a cultura 
escolar. Estas podem ser uma narrativa de aceitação estratégica 
do estado de coisas das escolas, uma narrativa da justificação do 
próprio fracasso escolar, uma narrativa que afirma o sujeito por meio 
do ato de ignorar a cultura escolar, ou uma narrativa crítica, 
pautada na resistência à forma e aos valores escolares. Cabe 
indagar se seria possível a existência de uma narrativa 
transformadora ou ontogenética em relação ao processo de 
desestruturação da cultura escolar.

Entendo que, partindo da ideia de que os jovens constituem 
a sua identidade histórica e sua subjetivação a partir do narrar, o 
filósofo Walter Benjamin (1993), durante a década de 1910, apontou 
alguns princípios para que seja possível pensar novos modos de 
superação das formas de subjetivação constatadas, décadas 

7depois, por Dubet e Martuccelli (1998) .
Para isso, Benjamin (1993, p. 133) ao criticar a cultura escolar 

da Alemanha da década de 1910 faz as seguintes questões: como a 
juventude compreende a si mesma? Que imagem de si mesma foi 
internalizada pelos jovens para que se permitam o obscurecimento 
de suas próprias ideias e a desvalorização de suas próprias vidas?

Essa imagem é transparecida pela forma como a amizade 
com o conhecimento era realizada pelo jovem. Isto porque não era 
encarada como um ato criador, orientado para o infinito e dirigido 
para toda a humanidade. As experiências com o conhecimento se 
davam de maneira limitada a partir de um mercado do porvir, 
baseado no tempo morto que impedia o chamado interior que une 
a criação, o amor e a juventude. 

Mas, para Benjamin (1993, p. 118, 127, 135), é possível que a 
vida do estudante seja constituída como uma “unidade de 
consciência”, fundamentada numa atitude contestatória que 
possibilita o autoconhecimento por meio das ideias. Somente a 
ciência, em seu poder de unidade interior a partir da totalidade, 
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formas de expressão da cultura jovem. Por isso, torna-se 
importante que eu delimite as atribuições dos sujeitos históricos 
que leem as histórias em quadrinhos e, estão presentes na cultura 
escolar: os jovens e as suas manifestações na forma da cultura 
juvenil. 

Segundo o historiador Eric Hobsbawm (1995, p. 316), a 
juventude seria o “locus tradicional” da alegria e das paixões 
revolucionárias e constitui, de certa forma, uma cultura específica. 
A partir da década de 1960, a juventude tendeu, para esse 
historiador, a tornar-se em “um agente social independente”. Os 
jovens, compreendidos como sujeitos conscientes de si, eram 
cada vez mais reconhecidos pela indústria cultural. Entretanto, isto 
não impedia a “tensão” entre as gerações, pois seus “pais e 
professores” continuavam a tratá-los “como menos adultos do que 
eles próprios se sentiam”. 

Para Hobsbawm (1995, p. 319-320, 326), esta 
incompreensão acontecia devido ao fato de que a cultura juvenil 
trouxe uma tríplice novidade. Primeiro, a juventude passou a ser 
vista pelos agentes da indústria cultural e, por extensão, pelo resto 
da sociedade ocidental, como “o estágio final do pleno 
desenvolvimento humano”. E o fato de que isso não correspondia 
à realidade sociocultural de que o poder, a realização e a riqueza 
só poderiam vir com a idade somente provava aos jovens que o 
mundo deveria ser transformado. 

Segundo, porque a cultura jovem tornou-se majoritária e 
com alto poder de compra nas “economias de mercado 
desenvolvidas”, pois as novas gerações de adultos socializaram a 
carga da experiência de sua juventude e, com isso, passaram a 
incorporar em sua prática social elementos da mesma, permitindo 
a constituição de um mercado cultural voltado para a cultura 
jovem. 

Terceiro, devido ao fato de que a cultura juvenil urbana 
possuía um caráter claramente internacionalista, isto porque tanto 
o rock como as histórias em quadrinhos tornaram-se “marcas” da 
juventude contemporânea. Apesar da hegemonia cultural dos 
EUA, aqueles artefatos da cultura histórica acolhiam elementos 

africanos, asiáticos e latino-americanos em seus ritmos, suas letras, 
suas imagens e suas histórias. 

Estes três fatores que delimitaram a novidade dessa cultura 
permitiram aos jovens a construção de “símbolos materiais ou 
culturais de identidade”, os quais não distinguiam a liberação social 
da liberação individual como ficou claro nas revoltas estudantis de 
1968, ocorridas em praticamente todo o Ocidente. 

A partir dessas considerações referentes ao modo como os 
jovens de ensino médio desenvolvem a experiência com o 
conhecimento histórico na cultura escolar, por meio da 
manifestação de sua cultua juvenil, torna-se necessário que eu 
investigue como eles estruturam essas relações em uma situação 
específica de investigação.

A CULTURA JOVEM E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: EM BUSCA DO 
CAMINHO DO NARRAR HISTORICAMENTE

Creio que a relação entre a cultura juvenil, enquanto uma 
cultura relacional, e as histórias em quadrinhos pode ser estruturada 
pela categoria de cultura histórica desenvolvida por Jörn Rüsen 
(2007, p. 121, 2009, p. 1-3). A cultura histórica está relacionada aos 
fenômenos ligados ao “papel da memória histórica no espaço 
público” e, portanto, ao campo das possibilidades de 
racionalidade do pensamento histórico na vida humana prática. Ela 
põe a história em um horizonte criador de uma unidade de “novas 
estruturas complexas” relacionadas às várias áreas e estratégias da 
memória histórica, onde a aprendizagem escolar, a investigação 
acadêmica, os monumentos, museus e outras instituições são 
aproximados de um modo comum ao passado. Nesse sentido, a 
cultura histórica estrutura às expressões de uma unidade de 
consciência às estratégias científicas, às formas da criação artística, 
à educação, à luta pelo poder ligados aos procedimentos da 
memória histórica pública. Essa “unidade global da memória 
histórica” sintetiza e integra as funções da legitimação, da crítica, 
do ensino, do entretenimento, das imagens e dos mais variados 
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modos de rememorar o passado. Portanto, a cultura histórica é o 
espaço da interpretação do mundo e de si mesmo, onde se 
efetivam as operações mentais da consciência histórica. 

A consciência histórica é expressa por meio de uma 
particularidade: a memória histórica, a qual é uma operação 
mental relacionada à forma como o sujeito atualiza seu próprio 
passado no presente. É o caráter auto-referencial da memória 
autobiográfica. Mas esse marco autobiográfico só pode ser 
superado de duas maneiras. Uma por meio de quadros 
interpretativos da continuidade do tempo que abarca o passado, 
o presente e o futuro, tais como a historiografia. A outra maneira é 
a superação das fronteiras da temporalidade da vida do sujeito 
por meio da rememoração histórica ao trazer para o presente uma 
realidade do passado não vivida pelo jovem. Isso com vistas a 
compreender a si mesmo por meio de uma orientação de sentido 
para a vida prática voltada para o confronto identitário com o 
outro. A forma como é desenvolvida a rememoração histórica se 
dá por meio de uma operação mental que articula a objetividade 
empírica do conhecimento histórico com a significação 
normativa dos valores humanos: “ato de contar histórias”. A 
plausibilidade narrativa ligada à consciência histórica transforma 
o procedimento mental da rememoração histórica em formas de 
narrar a História. Toda memória histórica contém, ao menos em 
princípio, elementos narrativos que valoram o tempo: as imagens e 
os símbolos, as quais iluminam e mobilizam a atividade 
rememorativa da consciência histórica (RÜSEN, 2009, p. 8-9).

Sob esse aspecto as histórias em quadrinhos podem ser 
consideradas como artefatos da cultura histórica, que têm 
estreitos laços com a cultura juvenil. Para o sociólogo inglês 
Raymond Williams (1979, p. 162-163), toda obra de arte é um 
artefato cultural na medida em que a sua materialidade é a 
“materialização insubstituível de tipos de experiência, inclusive a 
experiência na produção de objetos” que a partir da mediação 
social constituída vai além da “produção de mercadorias” e da 
“experiência comum” que os sujeitos têm com esse objeto, isto 

porque a “produção cultural material” possui uma história ligada às 
formações sociais em que estão inseridas. Esse fenômeno tornou-se 
evidente com o surgimento de novas “formas materiais de 
dramatização e narrativa” baseadas em tecnologias como o 
cinema, o rádio, a televisão e as histórias em quadrinhos, as quais 
trazem novos problemas no campo de sua estrutura formal e sua 
forma de mediação social, “mas também novas relações de 
trabalho” ligadas a essas tecnologias complexas. Sobre esses 
aspetos, a produção e mediação dos artefatos culturais devem ser 
consideradas como práticas sociais.

Ao tematizar as experiências do passado de um modo 
estético, as narrativas gráficas desenvolvem no jovem uma 
capacidade rememorativa na consciência histórica. Tematizar a 
rememoração como uma operação mental da consciência 
histórica significa configurar sentidos de orientação por meio de três 
dimensões: a estética, a política e a cognitiva. Após alguns 
resultados empíricos percebi que a dimensão estética mobilizou 
procedimentos cognitivos, quando estes sujeitos foram 
confrontados com duas histórias em quadrinhos com versões 
distintas sobre o mesmo tema histórico. O caráter histórico da cultura 
tende a estar em conflito com a sua dimensão estética em uma 
obra de arte narrativa, na medida em que ela se liberta das forças 
da imaginação, as quais, se não forem moderadas pela dimensão 
cognitiva, enfraquecem a potencialidade da práxis na vida, ao 
focar somente aspectos ficcionais. 

O importante, nesse caso, é ter em mente que Rüsen (2009, 
p. 13-15) questiona não necessariamente como o histórico está na 
estética, mas como o passado tornado presente ― a História ― é 
estetizado, por exemplo, pelas histórias em quadrinhos. Isto é, o 
trabalho rememorativo neste artefato é predominantemente 
estético, em que pese o fato de que as narrativas gráficas que 
investigo serem regulados por normas e significados pautados em 
modelos de interpretação científicos. O que define o caráter 
estético dessas histórias gráficas é seu processo de criação 
linguística e imagética como uma “manifestação cultural da 
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memória histórica”.
A eficácia da função estética para a formação das 

operações mentais da consciência histórica está relacionada ao 
fato de que seu valor formal, a beleza, se materializa através da 
percepção sensitiva. No caso das histórias em quadrinhos, todos os 
sentidos do leitor se concentram em um só: a visão, a qual mobiliza 
uma “força imaginativa” capaz de demarcar perspectivas 
orientadoras para ação na vida prática. É, portanto, criadora de 
sentidos. A força imaginativa, aliada à consciência da experiência 
histórica, estrutura a finalidade da função estética da consciência 
histórica: recuperar o que há de novo no passado, ou seja, fazer 
vivo o passado renascido pela rememoração histórica no 
presente. A imaginação histórica só supera a ficcionalidade 
quando o sentido do real concretiza as forças da consciência com 
“algo realmente presente”. Com a construção histórica de 
sentido, iniciada pela imaginação, o passado é transformado em 
realidade presente, com sentido e significado, com direção e 
valores. A realidade morta do passado é tornada viva pela 
“vitalidade do sentido e do significado” e operacionaliza o 
conteúdo da experiência na força interpretativa geradora de um 
fio condutor das “orientações culturais da práxis vital humana” 
(RÜSEN, 2009, p. 15, 17).

Para a formação histórica dos jovens, a dimensão estética 
da cultura histórica diz respeito, portanto, ao princípio da 
originalidade e da indispensabilidade da arte como formas de 
compreensão humana de si mesmos e do mundo. Isso lhes permite 
dar sentido as suas carências de orientação. Portanto, essa 
formação tem como tarefa reconhecer e valorizar as estratégias 
estéticas mobilizadas pelos jovens, quando interpretam as 
experiências do passado. A capacidade imaginativa da cultura 
juvenil deve se relacionar livremente com essas experiências 
históricas. 

Segundo Rüsen (2007, p. 132-134), a estética filosófica 
indica que a “faculdade representativa” é um elemento 
fundamental da liberdade humana. A arte, mobilizada pelas 

operações rememorativas da consciência histórica fornece 
vivacidade às manifestações da cultura histórica, tais como os 
monumentos, o romance, os dramas históricos e as narrativas 
históricas gráficas. Por isso, a dimensão estética da cultura histórica 
articula o ir além em relação às circunstâncias da vida e ao ocorrido 
no passado; a arte na História é “fonte de sentido” que viabiliza o 
“salto” para o meta-histórico, para as categorias de sentido que 
estruturam e delimitam o pensamento histórico; são, com isso, o 
limite da razão na História.

Para o filósofo György Lukáks (2003, p. 454-458), somente a 
consciência histórica da mudança pode levar ao “salto do reino da 
necessidade para o reino da liberdade”. Esse conceito de salto se 
refere ao “sentido social” e suas finalidades no processo de 
desenvolvimento da consciência humana no tempo. O salto revela 
sempre uma orientação de sentido do novo na vida prática 
(LUKÁCS, 2003, p. 454-458). 

A dimensão estética de artefatos da cultura histórica nas 
narrativas histórias gráficas possibilita um salto nos modos de 
mobilizar as operações mentais da consciência histórica. 

Compreendendo que a estrutura narrativa é o que define as 
histórias em quadrinhos e, por isso, é relevante para este estudo 
tecer rápidas considerações sobre como esses artefatos se 
apresentam na cultura histórica em sua relação com a cultura 
escolar. Tendo como objetivo verificar como as histórias em 
quadrinhos, enquanto artefatos da cultura histórica, entraram na 
cultura escolar, constatei (FRONZA, 2007) que não foi por meio dos 
currículos. As narrativas históricas gráficas entraram nas escolas de 
quatro formas: 1) por meio dos quadrinhos ligados ao mercado das 
histórias em quadrinhos ficcionais com temas históricos, que 
professores e estudantes traziam para o espaço escolar; 2) através 
dos livros didáticos; 3) por meio de histórias em quadrinhos didáticas 
na forma de paradidáticos; e 4) a partir das histórias em quadrinhos 
produzidas pelos próprios estudantes. As mais recentes 
investigações trazem um quinto tipo: a introdução, nas escolas, de 
quadrinhos biográficos, autobiográficos ou investigativos sobre 
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pessoas que viveram alguns dos grandes eventos históricos da 
modernidade, tais como a Guerra Civil Americana, a Primeira 
Guerra Mundial, o holocausto nazista, as bombas de Hiroshima, as 
revoltas populares brasileiras, a guerra de libertação da Palestina, 
a formação do movimento estudantil de um país, a constituição 
do modo de viver ocidental, etc. (WITEK, 1989; GUNDERMANN, 
2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS RESULTADOS EMPÍRICOS

Algumas conclusões empíricas podem ser desenvolvidas 
9dos resultados dessa reflexão teórica .

As histórias em quadrinhos não foram consideradas, pela 
maioria absoluta destes jovens, como uma atividade de lazer 
comum em sua vida prática e esta constatação foi corroborada 
pelas  respostas  que indicaram, ao negarem que,  
majoritariamente, desconheciam quadrinhos que abordassem a 
História do Brasil. No entanto, eles consideraram que elas são 
importantes para o desenvolvimento da aprendizagem histórica, 
pois facilitam a aprendizagem e a tornam divertida. Mas, 
principalmente, a maioria dos jovens investigados afirmou 
taxativamente que é possível contar a verdade sobre a História do 
Brasil e sobre o passado da humanidade a partir destes artefatos 
da cultura histórica. 

No que diz respeito à questão relativa se as histórias em 
quadrinhos contam a verdadeira história do Brasil ou da 
humanidade, a operação mental mais mobilizada foi a 
orientação histórica, com o predomínio de estratégias narrativas e 
estéticas da consciência histórica. A valorização da operação da 
orientação histórica de sentido, quando relacionada aos 
quadrinhos aponta para uma relação entre esses artefatos da 
cultura histórica e as formas de identidade e subjetivação próprias 
à cultura juvenil. Esse resultado pode indicar algumas 
aproximações com a ideia de intersubjetividade, a partir do 
momento em que esses sujeitos mobilizam seu conhecimento 

histórico por meio de personagens e histórias presentes nos 
quadrinhos. A operação da experiência histórica foi muito utilizada, 
principalmente no que se refere à relação com os conceitos 
substantivos da História. Quanto à operação mental da 
interpretação histórica, predominam as concepções sobre a 
verdade histórica com algumas citações relativas ao método 
histórico e à evidência como possibilidade de conhecimento.

A respeito do vínculo entre os quadrinhos e a aprendizagem 
histórica, a dimensão da cultura histórica mais mobilizada pelos 
jovens está ligada às estratégias estéticas, principalmente quando 
relacionadas ao humor, à aprendizagem de fácil memorização e 
ao poder da estrutura narrativa das histórias em quadrinhos. Foram 
muito utilizadas estratégias estéticas ligadas à retórica da 
comunicação, ao poder de síntese destes artefatos e aos 
personagens e cenários, que concretizam as estratégias estéticas 
na narrativa histórica gráfica. A dimensão cognitiva da memória 
histórica foi muito mobilizada, principalmente em relação às 
estratégias cognitivas da empatia e da verdade histórica. Mas o 
resultado mais impressionante foi a ausência quase completa da 
dimensão política da cultura histórica, da qual foram mobilizados 
somente valores morais e religiosos. Nas investigações de Bodo von 
Borries (1994, 1997, 2001a, 2010) sobre os jovens europeus e do 
Oriente Próximo, a dimensão política também se revelou pouco 
valorizada pelos estudantes. O curioso é que os manuais didáticos e 
as aulas dos professores de História estão repletos de referências às 
experiências políticas do passado, as quais são pouco valorizadas 
pelos estudantes. No entanto, a dimensão política entra pela porta 
dos fundos da consciência histórica, pois a representação mais 
frequente sobre a Independência do Brasil, proposta pelos jovens, é 
a mais ligada à identidade nacional oficializada pelo Estado via 
manuais didáticos e mídia. Somente poucos estudantes 
enfrentaram a dificuldade de se livrarem desse estigma.

Ademais, as concepções de verdade histórica, relativas às 
histórias em quadrinhos, variaram em seus níveis de complexidade, 
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a tal ponto ser impossível classificá-las, nesse momento, a partir das 
operações da consciência histórica (experiência, interpretação e 
orientação). Optei pela classificação ligada às dimensões da 
cultura histórica que se identificam com o que Rüsen (2001) 
denomina de estratégias políticas, estéticas e cognitivas da 
consciência histórica. Com essa taxonomia foi possível mapear 
que, quando a questão investigativa se refere à plausibilidade 
histórica dos quadrinhos, a dimensão cognitiva predomina sobre a 
estética e a política, ao contrário do que ocorre quando é 
perguntado sobre a relação entre esses artefatos e a 
aprendizagem histórica. Nesse caso, a dimensão estética 
praticamente instrumentaliza todas as outras dimensões, 
provavelmente devido ao vínculo dos quadrinhos com a cultura 
juvenil. 

No entanto, foram encontradas poucas referências às 
concepções de verdade histórica e de intersubjetividade que 
remetessem aos níveis mais complexos que os das consciências 
históricas tradicional ou exemplar. Atitudes críticas apareceram 
em abundância, mas geralmente vinculadas a uma relação 
cética com o passado, qual seja, a impossibilidade de se 
apreender o passado por meio das narrativas gráficas. Somente 
uma jovem, de Vitória da Conquista, apontou para a mobilização 
de consciência histórica ontogenética neste momento da 
investigação. Em suas citações, Alexandra valorizou uma 
concepção de História onde o passado tem íntima relação com o 
presente, onde os quadrinhos são uma forma criativa de 
desenvolver a aprendizagem histórica e a verdade é um 
compromisso entre o autor que narra por meio de interpretações 
científicas e um interlocutor que constitui a sua identidade pelo 
conhecimento. É importante frisar que, muitos estudantes também 
apresentaram uma consciência histórica ontogenética ao 
indicarem a relação do passado com o presente e o futuro, com a 
ideia de mudança e com uma vinculação com a aprendizagem 
histórica. 

Esses resultados permitem compreender que as histórias em 
quadrinhos, enquanto narrativas históricas gráficas, permitem aos 

jovens revelar as formas de subjetividades construídas na sua 
relação com a forma escolar. É perceptível que a cultura juvenil 
fornecem critérios estéticos e cognitivos para que sejam avaliados 
os modos como estes sujeitos apropriam-se das experiências do 
passado e quais os valores que os mesmos utilizam para selecioná-
las e significa-las. Portanto, os quadrinhos podem ser fios condutores 
para a construção da narrativa que os estudantes constroem para si 
na relação que têm com a escola e a orientação para práxis da 
vida humana. Permitem que desenvolvam operações mentais da 
consciência histórica que conduzam para um posicionamento no 
mundo em prol do princípio da humanidade enquanto igualdade.

NOTAS

¹ Utilizarei as categorias “cultura juvenil” e “cultura jovem” como 
sinônimas, pois os teóricos sobre esse tema não fazem distinções 
entre esses dois conceitos.

² O historiador inglês Peter Lee (2005) estabelece alguns princípios da 
cognição histórica: os conceitos substantivos referem-se aos 
conteúdos específicos da História, tais como Egito Antigo, Império 
Romano, Renascimento, Revolução Industrial, etc.; e os conceitos 
de segunda ordem, que estão ligadas as ideias históricas estruturais 
do pensamento histórico, qualquer que seja o conteúdo, tais como 
as categorias temporais como mudança histórica e também 
aquelas relacionadas às formas de compreensão histórica, como os 
conceitos de explicação histórica, evidência, inferência, 
significância, imaginação, objetividade, verdade e narrativa 
históricas.

³ Segundo Jörn Rüsen (2009, 2010, p. 7) “a cultura história é a 
manifestação da consciência histórica na sociedade em várias 
formas e procedimentos”. É, portanto, a memória histórica de uma 
comunidade. A cultura história se expressa em três dimensões 
relacionadas às estratégias da consciência histórica mobilizadas 
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nas narrativas: a dimensão estética, a cognitiva e a política. Esse 
historiador, também, compreende que existe uma dimensão 
ética. De fato, encontrei em minha pesquisa o reconhecimento 
pelos jovens dessa dimensão ética da cultura histórica. Por conta 
disso, aliei, nas categorizações, a dimensão ética com a política, 
pois entendo que a ideia de responsabilidade ligada à 
moralidade é intimamente ligada às relações de poder e 
legitimidade.

4
 Entendo que uma distinção importante entre esses autores é que 

Snyders construiu suas considerações a partir de análises 
basicamente teóricas, enquanto Dubet formulou sua teoria da 
crítica da forma escolar por meio de uma série de investigações 
empíricas nas escolas francesas.

5
 François Dubet (DUBET & MARTUCCELLI, 1998, p. 380) sugere que o 

termo “cidade política” diz respeito aos aspectos formais das 
instituições políticas internas à cultura escolar. Para este sociólogo, 
o exercício de uma cidadania escolar dos estudantes em espaços 
políticos próprios são modestos e estão em franco processo de 
desestruturação, seja na forma de grêmios ou na de 
representantes de turmas.

6 O governo do Estado do Paraná instituiu, a partir da década de 
2000, o programa Patrulha Escolar Comunitária, sob a 
responsabilidade da Polícia Militar do estado. Após a aprovação 
expressa do responsável pela unidade escolar, os representantes 
desta instituição policial têm livre acesso para praticar ações 
como revistar, autuar e prender alunos dentro do espaço escolar. 
Esse processo de ascensão do autoritarismo no espaço escolar 
não é restrito à escola básica, pois, em 2011, uma grande 
universidade pública do Estado de São Paulo também aprovou a 
livre ação da violência da polícia militar contra os estudantes, fato 
que gerou um debate nacional. Esses acontecimentos revelam, 

de modo explícito, o processo de desestruturação da instituição 
escolar no Brasil em todos os níveis de ensino.

7 Walter Benjamin tinha como alvo de sua análise a universidade e 
seus estudantes, mas como abordou questões relativas aos 
princípios educativos e o local do conhecimento específico no 
interior da forma escolar, não vejo problemas teóricos em utilizar as 
suas considerações para o debate sobre o que fabrica a escola. 
Afinal a universidade, do ponto de vista da aprendizagem, é 
também uma escola.

8 As autoescolas são instituições escolares para as quais alunos 
franceses vítimas do fracasso escolar e com comportamento 
antissocial são enviados, por seus pais ou responsáveis, para que 
aprendam, por meio do ato de narrar a si mesmos e sua relação 
com os outros, a ter relações positivas com o conhecimento escolar. 
Essa experiência escolar tem a duração de um ano letivo para cada 
estudante. (DUBET e MARTUCCELLI, 1998, p. 394n).

9 Foi utilizado no estudo um instrumento de investigação (FRONZA, 
2012, p. 450-454) baseado nos critérios metodológicos da pesquisa 
qualitativa, a partir do trabalho de Michelle Lessard-Hébert 
(LESSARD-HÉBERT, GOYETTE & BOUTIN, 2005) e foi organizado na 
forma de um questionário com 17 perguntas, a maioria das quais 
com caráter aberto, sobre a relação entre os jovens e as histórias em 
quadrinhos e às ideias dos jovens sobre verdade histórica e 
intersubjetividade a partir do confronto de fragmentos de duas 
narrativas históricas gráficas sobre a Independência do Brasil 
ocorrida em 7 de setembro de 1822 (DINIZ & EDER, 2008, p. 41-45; 
PAIVA & SCHWARCZ, 1995, p. 5-9). Os resultados brevemente 
descritos aqui pertencem à primeira parte desse instrumento que 
pesquisa e visa detectar as relações entre a cultura juvenil, a cultura 
escolar e a cultura histórica dos estudantes.
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ENSINO DE HISTÓRIA POR MEIO DE IMAGENS TELEVISIVAS: 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO HISTÓRICO
André Chaves de Melo Silva

Universidade de São Paulo (USP)
andrecms@usp.br

RESUMO

 Esta pesquisa teve como meta a compreensão das formas pelas quais o uso das imagens em movimento 
(fílmicas e televisivas), nas aulas de História, pode interferir na construção do conhecimento histórico dos alunos do 
Ensino Médio, por meio de possíveis alterações em seu conjunto de representações sociais. Para tanto, foi utilizada 
uma metodologia desenvolvida especificamente para essa pesquisa a partir de recursos etnográficos, pesquisa 
participante, conceitos de representações sociais e decupagem, usada para o cinema e para a televisão. A 
iniciativa procurou contribuir com respostas às dúvidas dos professores de História sobre a validade do uso de filmes 
e séries de televisão (produtos midiáticos constituídos de imagens em movimento), buscando evidenciar alternati-
vas de trabalho prático, em sala de aula, que possam contribuir para o aprimoramento da Didática da História.   

Palavras-chave: Educação, História, Mídia, Ensino, Cinema, Comunicação.

ABSTRACT
 
  This research had as goal the understanding of the forms for which the use of the images in movement (of 
movies and televising) in the lessons of History can intervene with the Construction of the historical knowledge of the 
pupils of secondary school by means of possible alterations in its set of social representations. For in such a way, a 
methodology was developed specifically for this research from the ethnographic resources, participant research, 
concepts of social representations and decoupage, used for the cinema and the television. The initiative looked for 
to contribute with answers to the doubts of the professors of History on the validity of the use of films and series of 
television (media products consisting of images in movement), searching to evidence alternatives of practical work, 
in classroom, that can contribute for the improvement of the Didactics of History.
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INTRODUÇÃO

E
ste artigo se baseia em alguns dos resultados obtidos por 
meio de pesquisa que resultou na tese de doutorado Ima-
gens Televisivas e Ensino de História: Representações Sociais e 

Conhecimento Histórico, defendida em 2010, pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (FE/USP), e que teve como principal 
objetivo descobrir se o uso das imagens em movimento (fílmicas e 
televisivas) nas aulas de História interferiam ou não na construção 
do conhecimento histórico dos alunos do Ensino Médio, por meio 
de possíveis alterações em seu conjunto de representações 
sociais. 

Ao partir deste questionamento, desenvolvemos uma 
metodologia baseada em recursos etnográficos, pesquisa 
participante, conceitos de representações sociais e decupagem, 
técnica usada para o estudo do cinema e, em menor escala, da 
televisão. 

Se a construção do conhecimento em sala de aula leva 
em consideração, cada vez mais, a realidade dos alunos, como 
deixar de fora a televisão e sua intensa presença no cotidiano 
contemporâneo? 

Assim, a pesquisa teve como meta contribuir com respostas 
às dúvidas sobre a validade do uso de filmes, séries de televisão, 
entre outros produtos midiáticos constituídos de imagens em 
movimento, buscando evidenciar algumas alternativas 
metodológicas de trabalho em sala de aula que possam contribuir 
para o aprimoramento da Didática da História.

IMAGEM/DOCUMENTO

 Partimos de uma concepção de utilização das imagens 

que se distancia da ideia de que estes documentos devem ser 

usados apenas como meras ilustrações do que é dito em sala de 

aula para a análise de sua construção enquanto ficção, 

documento ou discurso da história, das representações que contêm 

e de como elas podem interagir com os conhecimentos dos alunos 

na produção de novos conhecimentos, o que inclui, ainda, 

mudanças nas representações dos estudantes. 
Ao analisar o uso de filmes nas aulas de História e as origens 

da discussão, no Brasil e Mundo, sobre a viabilidade pedagógica 

desta ação, Kátia Maria Abud alerta para o problema, ainda 

encontrado com muita freqüência, nas escolas, da redução da 

imagem à mera ilustração do que é dito, em busca de uma certa 

“materialização” ou validação, pelo aluno, dos conteúdos 

trabalhados pelos professores: “O filme é mais utilizado como um 

substituto do texto didático ou da aula expositiva, ou é ainda 

considerado uma ilustração que dá credibilidade ao tema que se 

está estudando.” (ABUD, 2003, p. 189)
Ou, de maneira mais ampla: 

À semelhança da produção escrita, a fílmica tem 

sido, com muita freqüência, utilizada como uma 

ilustração que sustenta a análise do professor, 

garantindo aos alunos que a fala do professor é 

verdadeira. O professor pode também, pelo 

caminho indutivo, valer-se do documento como 

elemento intermediário que transmite aos alunos 

aquilo que se pretende ensinar, atribuindo-lhe 

um sentido próprio. Este é o percurso que permite 

uma efetiva atividade intelectual do aluno, feita 

de curiosidade e de espírito crítico e que confere 

sentido ao saber histórico escolar. (ABUD, 2003, p. 

191)

 A pesquisa teve como objeto principal a análise das formas 
como o uso de imagens em movimento, no caso, televisivas, nas 
aulas de História, pode interferir na construção do conhecimento 
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histórico feita em sala pelos alunos do Ensino Médio, os quais, longe 
de serem sujeitos passivos, elaboram constantemente seus 
conhecimentos. 

Para o desenvolvimento das nossas observações a partir 
da utilização de imagens em movimento, escolhemos os 
conceitos relacionados ao processo de colonização, com foco 
sobre o bandeirismo, presente na série de televisão A Muralha 
(Rede Globo de Televisão, 1999), como instrumentos para 
investigarmos quais são as representações dos estudantes sobre o 
tema e de que forma as imagens, utilizadas nas aulas e 
previamente contextualizadas pelo professor, podem contribuir ou 
não para o desenvolvimento do conhecimento histórico dos 
alunos. “Dono de uma identidade própria, como documento 
histórico que exige instrumental adequado para sua exploração, o 
filme na aula de História na escola básica também exige uma 
proposta didática.” (ABUD, 2003, p. 189)

Como A Muralha apresenta um padrão de qualidade 
reconhecido, buscamos analisar, também, em que medida, 
mesmo quando uma produção midiática do gênero televisivo 
(produtos culturais mais consumidos atualmente) é de qualidade 
(do ponto de vista dos pesquisadores da História), como é que ela 
pode contribuir na desconstrução de mitos, estereótipos ou 
representações ao mesmo tempo em que contribui para a 
construção de outros, e de que forma o conjunto de valores, 
crenças, classes sociais ou situações materiais e familiares dos 
alunos pode interferir nesse processo, assim como as ações prévias 
do professor (aulas anteriores sobre a temática) também precisam 
ser levadas em consideração. 
 Além disso, buscamos responder a outras questões 
relacionadas ao nosso objeto/problema:

- Quais são as representações dos alunos sobre o processo 
de colonização e, especificamente, sobre o bandeirismo, e em 
que medida o uso das imagens pode acarretar em mudanças 
nessas concepções, operando a desconstrução de conceitos e a 
construção de novos.

- Os alunos reconhecem no bandeirismo algum sentimento 
ou elemento de identidade? As concepções disseminadas a partir 
da Era Vargas ainda são aceitas? Existem variações temporais do 
conceito de identidade nacional e regional de um povo? Como isso 
ocorre e qual é o impacto deste processo no consumo de imagens? 
Também buscamos analisar em que medida a escola 
contemporânea, aliada à produção midiática, especialmente à 
imagética, continua sendo um dos principais instrumentos nesse 
processo de construção de representações. 

- Quais são, efetivamente, os impactos do uso da imagem 
em movimento na Didática da História e no possível 
desenvolvimento de novas possibilidades metodológicas para a 
utilização desse tipo de produção cultural em sala de aula pelos 
professores?

- Quais são os significados dos elementos definitivos e 
provisórios contidos nas representações históricas dos alunos, os 
quais podem ser compreendidos e utilizados de maneira 
diagnóstica pelos professores na construção de ligações entre o 
presente e o passado histórico?

A aceitação do poder das imagens no cotidiano social 
contemporâneo é o primeiro passo para a busca da compreensão 
das melhores formas de empregá-las de maneira construtiva e 
criativa no ensino de História.

Ao pesquisar o papel das imagens sacras na destruição e 
gradativa substituição dos significados veiculados pelas obras 
(ídolos, pinturas, entre outros) dos astecas e de outros povos pré-
colombianos do México, o historiador Serge Gruzinski (2006, p. 14 e 
15) nos lembra que a imagem tem ocupado papel de destaque em 
diversas sociedades há centenas de anos, ainda que o ápice de sua 
presença tenha se iniciado no final do século passado, em uma 
concorrência cada vez mais acirrada, por espaço, com os textos, 
apesar das imagens sem os textos pouco ou nada signifiquem, pois 
são as palavras que lhes atribuem sentido ou as contextualizam. 

A guerra das imagens. Talvez seja um dos 
acontecimentos maiores do fim do século XX.[...] 
ela abrange lutas pelo poder, tem implicações 
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sociais e culturais cujo alcance atual e futuro 
somos ainda um tanto incapazes de avaliar. 'O 
maior paradoxo seria estarmos num mundo de 
proliferação de imagens e continuando a 
pensar que estamos sob o poder do texto?'. [...] 
Decerto não é a primeira vez que a imagem 
agita os espíritos, alimenta a reflexão a atiça 
conflitos no mundo ocidental e mediterrâneo. 
A teologia do ícone ocupou lugar eminente no 
pensamento teológico. No século VIII 
desencadeou uma famosa 'querela' que 
abalou o Império Bizantino. Iconoclastas e 
iconodulistas travaram ásperas discussões 
nessa época sobre o culto das imagens. No 
século XVI, a Reforma protestante e a Contra-
Reforma católica fizeram opções distintas e 
decisivas para os tempos modernos, uma delas 
culminando na apoteose barroca da imagem 
católica. 

 Para Gruzinski, a enorme presença das imagens televisivas 
no dia a dia acaba por infundir valores, modelos de 
comportamento e crenças, provocando mudanças na forma das 
pessoas perceberem as alterações da realidade e a passagem do 
tempo. 

A imagem contemporânea instaura uma 
presença que satura o cotidiano e impõe-se 
como única e obsessiva realidade. Tal como a 
imagem barroca, renascentista ou muralista, 
ela retransmite uma ordem visual e social, 
infunde modelos de comportamento e 
crenças, antecipa no campo visual evoluções 
que ainda nem sequer deram lugar a 
elaborações conceituais ou discursivas. 
(GRUZINSKI, 2006, p. 301) 

Se os programas televisivos inundam nosso cotidiano, mais 
do que o acesso ao lazer imediato, eles são, hoje, a principal forma 

de interação humana com as informações, em uma quantidade e 
intensidade jamais experimentada na História, o que traz profundos 
impactos nas formas de lermos o mundo e produzirmos nossos 
conhecimentos. Segundo Pierre Sorlin: 

Depois dos anos 1970, a televisão subverteu 
profundamente a relação dos indivíduos à sua 
volta e deu a todos a ilusão de ser uma 
testemunha permanente do que se passava no 
mundo. Mais do que um simples meio de 
informação ou de divertimento, a televisão se 
tornou, na sua maneira de apresentar e 
descrever os eventos, um instrumento de 
conhecimento e é extremamente difícil para 
uma pessoa que cresceu à sombra da telinha 
não encarar o retorno ao passado através das 
grades de leitura que propõe o televisor. (SORLIN, 
2009, p. 52) 

Daí a importância do uso da televisão na construção do 
conhecimento histórico. De acordo com Marcos Napolitano (2009, 
p. 82 e 83):

Desde os anos 1960, ao menos, a cultura 
massificada, os meios de comunicações e a 
indústria cultural são os principais pólos de 
difusão de valores e ideologias. Obviamente, tal 
como a escola, são espaços perpassados por 
contradições, pois ainda que visem a 
reprodução do 'sistema' de valores dominantes e 
dos interesses das grandes corporações 
capitalistas – como acreditam muitos estudiosos – 
podem contribuir para o debate, para a 
emergência de valores alternativos, para a 
disseminação de informações nem sempre 
controláveis – como demonstraram várias 
pesquisas. 

Entretanto, a relação entre a escola e as novas mídias tem 
sido difícil na medida em que a primeira perdeu seu lugar 
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privilegiado de reprodutora dos valores sociais, prerrogativa que 
lhe deu valor institucional exclusivo até bem pouco tempo atrás. 

[...] os circuitos industrializados da cultura e da 
comunicação de massa, em última instância, 
são fundamentais na construção de 
identidades e valores do ser social, sobretudo a 
partir da segunda metade do século XX. 
(NAPOLITANO, 2009, p. 82 e 83)

 É claro que, no caso específico das séries televisivas, estas 
obras precisam ser tratadas de forma diferenciada, pois 
subvertem o ritmo quase que instantâneo da televisão. Ao serem 
fracionadas em diversos capítulos, dilatam o tempo e ampliam 
suas relações com os espectadores, que ficam a espera do 
desfecho das diferentes tramas apresentadas, ainda que seja 
possível acompanhá-las sem necessariamente assistir a todos os 
episódios.

 De fato, se a televisão ainda é pouco utilizada no ensino, o 
mesmo ainda ocorre com o cinema, cuja transformação em um 
instrumento pedagógico também precisa partir de uma reflexão e 
análise prévia por parte do professor, cujo resultado tem que ser 
compartilhado com seus alunos. Segundo Kátia Maria Abud (2003, 
p. 189): 

A informação pode ser definida como um 
pensamento que existe em algum lugar, no 
tempo e no espaço, e a formação como uma 
série de ações que apontam para um 
resultado. No entanto, o filme é pouco utilizado 
para a formação, que só pode ocorrer quando 
a informação recebida se relaciona com um 
conjunto individual de esquemas e de 
estruturas mentais,  que transforma a 
informação em conhecimento, em novos 
esquemas e novas estruturas que irão 
enriquecer o repertório cognitivo ou simbólico 

daquele que aprende.

Para Marcos Napolitano, a midiabilidade é um fenômeno 
complexo das sociedades contemporâneas, que catalisa nossas 
experiências e identidades e incorpora a elas valores e 
comportamentos.

Todos nós, alunos ou professores, estamos sujeitos 
à ação da mídia. O problema é que nos grupos 
mais jovens, inclusive naquelas subculturas 
juvenis que se julgam extremamente rebeldes, a 
ação da mídia é determinante para a 
const ituição da identidade de grupo. 
(NAPOLITANO, 2008, p. 12)

Isso explica, entre outros motivos, nossa preocupação em 
descobrir as representações prévias dos alunos sobre o período 
colonial brasi leiro e o bandeir ismo, como forma de 
compreendermos o impacto sobre elas da utilização de imagens 
televisivas no ensino de História. 

A midiabilidade é um dos principais problemas a 
serem pensados pela escola, ao objetivar a 
incorporação do material veiculado pela TV 
como fonte de aprendizagem. Não se trata de 
tentar dissipar a influência da mídia na vida das 
pessoas, mas de explicitar este fenômeno e 
fornecer alguns pressupostos críticos, valorizando 
elementos culturais que muitas vezes o aluno já 
possui. A tarefa primordial da escola, tendo em 
vista o trabalho com o material da TV, será a de 
pensar o grau de midiabilidade de suas diversas 
clientelas e dos indivíduos e grupos sociais 
envolvidos no trabalho escolar, bem como as 
diversas formas de recepção dos conteúdos 
veiculados pela mídia. É preciso pensar a 
inf luência da mídia em nossas v idas,  
reconhecendo não só suas características 
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escapistas, alienantes ou conformistas, como 
aprendendo suas diversas facetas e os 
resultados de sua influência sobre a sociedade. 
(NAPOLITANO, 2008, p. 12 e 13)

MÉTODOS

Para a realização desta pesquisa, utilizamos recursos 
metodológicos historiográficos e educacionais, além de métodos 
de pesquisa relacionados à etnografia, à pesquisa participante e 
à decupagem. A decupagem foi uma técnica de análise filmica 
vital, pois nos levou a detectar quais são os conjuntos de temas ou 
representações da série, os elementos envolvidos nesse processo 
de produção, incluindo os significados das linhas e entrelinhas. 

Sem esses conhecimentos prévios não poderíamos analisar 
a interação dos alunos com a obra, auferida por meio de quatro 
questionários sobre as representações dos alunos a partir da 
temática da série – um aplicado antes da exibição das imagens e 
três respondidos ao longo do processo, dos quais um a cada dia 
de exibição. As respostas se somaram às observações em sala de 
aula e às conversas (entrevistas informais) com os alunos – quando 
necessárias para o solucionamento de dúvidas sobre as respostas 
e dos significados de algumas situações vividas durante as aulas.

Buscamos, portanto, compreender o universo escolar por 
meio de instrumentos qualitativos, cada vez mais utilizados, 
também, nos estudos que envolvem imagens cinematográficas e 
televisivas. 

É, aliás, no domínio das representações e da 
história cultural que os métodos quantitativos, 
egressos dos modelos sociológicos, se 
asseveram os menos rentáveis e são 
contestados há algum tempo, em proveito de 
novas abordagens mais sensíveis ao contexto e 
à questão da forma que a colocação em série. 
(LAGNY, 2009, p. 119)

Antes dos questionários sobre as representações, aplicamos 
outro com a meta de traçarmos o cenário socioeconômico dos 
alunos e da Escola, cujos nomes foram mantidos em sigilo, conforme 
compromisso estabelecido com a comunidade escolar (alunos, 
direção e professores) para o desenvolvimento da pesquisa. 

Realizamos entrevistas, em agosto de 2008, com os 
professores de História e com a diretora, visando obter dados sobre a 
comunidade escolar, suas opiniões a respeito do ensino de História e 
a construção do conhecimento histórico – incluindo a utilização de 
imagens televisivas –, além de suas representações do período 
colonial e dos bandeirantes.

Também entrevistamos a professora Íris Kantor, que prestou 
consultoria para a Rede Globo de Televisão durante a criação da A 
Muralha, sobre a adaptação do livro homônimo, de Dinah Silveira 
de Queiroz, e algumas questões relacionadas a esse processo.

CONHECIMENTO HISTÓRICO E REPRESENTAÇÕES

A base conceitual da pesquisa está ancorada na 
concepção das representações sociais elaborada pelo 
pesquisador romeno Serge Moscovici enquanto conceitos 
elaborados pelos indivíduos, cotidianamente, devido à 
necessidade de compreenderem a realidade, o contexto no qual 
estão inseridos. Além disso, também levamos em consideração que 
as representações não são estáticas e se modificam, 
constantemente, ao longo do tempo, a partir das diferentes 

 experiências sociais, sejam macro ou microculturais. (MOSCOVICI, 
2003) 

O estudo também se baseia nas ideias do historiador alemão 
Jörn Rüsen sobre a consciência histórica como resultado dos 
processos mentais de interpretação da realidade e de si mesmos, 
enquanto indivíduos pertencentes a diferentes contextos sociais, 
movidos pela necessidade de se situarem no tempo e de 
compreenderem o passado, o presente, além de tentar planejar o 
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futuro. Para ele, o conhecimento histórico é resultado intelectual 
da consciência histórica, ao mesmo tempo em que também a 
modifica, em um círculo que fundamenta e estrutura o 

 pensamento histórico e o conhecimento histórico-científico.
(RÜSEN, 2001)

Entre as representações estudadas, buscamos analisar 
qual é a representação dos alunos sobre os motivos que levaram 
as pessoas do passado a tomar certas atitudes e se a mesma se 
altera após o contato com as imagens da série. Trabalhamos, 
portanto, seguindo os conceitos de “provisório” e “definitivo” dos 
adolescentes sobre o conhecimento histórico, o que gera em suas 
relações um elemento de incerteza que permite identificar o 
conceito de probabilidade, pelo qual os jovens relacionam 
conhecimentos prévios com outros, apreendidos por acaso ou no 
dia a dia. (BARCA, 2000) 

Esses conceitos foram estabelecidos a partir do final da 
década de 1960 por uma série de estudos sobre o pensamento 
histórico dos jovens. Isso significa que esse estudo buscará 
compreender quais são os sentidos e valores que se relacionam 
com as explicações históricas dadas pelos jovens a partir do 
provisório e do definitivo, na medida em que a progressão de 
ideias nos alunos, com relação à compreensão do processo 
histórico, é um fator comprovado. 

Como as vivências de experiências sociais ocorrem 
incessantemente, o mesmo processo se dá na relação com 
diferentes estímulos e recursos, entre eles a imagem em 
movimento, a qual, apesar da enorme velocidade e da tendência 
a ser aceita pelo espectador como manifestação da verdade, 
quase incontestável, não anula completamente a absorção de 
sentidos, visto que esse processo não ocorre de maneira linear, 
como muitos acreditam. 

É a compreensão desses mecanismos de inteligibilidade e 
a construção de novos conhecimentos que interessaram à 
pesquisa, cujos resultados poderão colaborar para melhorar o 
trabalho dos professores de História com relação ao uso de 

imagens fílmicas e televisivas, recursos que inundam o cotidiano 
social, e cuja instrumentalização, no processo de ensino, se faz cada 
vez mais necessária diante da premissa de que o bom trabalho 
educativo se dá a partir da compreensão do ambiente social e dos 
valores no qual os estudantes estão inseridos.

Apesar de um dos grandes desafios dos pesquisadores que 
analisam as imagens em movimento ser o mapeamento dos 
sentidos explícitos e implícitos nas obras fílmicas e televisivas, bem 
como seus efeitos na sociedade, especialmente na Educação e na 
História, nossa meta foi a compreensão de como ocorre o processo 
de recepção cultural pelo público, especificamente, pelos alunos, 
como prática produtora de sentidos que não se limita à simples 
assimilação da cultura hegemônica. 

[...] O foco de análise procura ter sempre 
presente a dimensão do social e os circuitos de 
poder dos quais emergem, sob quaisquer formas, 
as representações. Grande parte dessa análise 
vem sendo feita para a história do livro, dos 
impressos ou mesmo de gravuras e aquarelas de 
viajantes, mas a agenda metodológica proposta 
para esses temas pode, com as devidas 
atenções aos códigos visuais, ser estendida à 
análise das imagens. Não por acaso, o próprio 
Chartier também chegou a estender suas 
análises às fronteiras das relações, historicamente 
dadas, entre textos e imagens. [...] Esta agenda 
metodológica também pode ser incorporada ao 
tratamento que o professor dá às imagens. Além 
do mais, não custa lembrar o quanto o estatuto 
do conhecimento histórico (para não falar de 
todo o espectro cognitivo foi extremamente 
afetado). Todo o dilema da historiografia 
contemporânea em torno do conceito e do 
estatuto da representação histórica tem muito a 
ver com esta penetração maciça, forte e 
abrangente da imagem analógica em todos os 
aspectos da sociedade.” (SALIBA, 1997, p. 120, 
121 e 122)
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A partir dessa premissa, essa pesquisa também procurou 
descobrir se há ou não progressão do conhecimento histórico 
pelos alunos do Ensino Médio na medida em que suas 
representações devem sofrer alterações no contato com as 
imagens em movimento, no caso televisivas. 

  A escolha da série A Muralha permitiu a pesquisa das 
representações dos alunos a respeito do processo de colonização 
brasileiro, especialmente sobre o bandeirismo. Também 
procuramos descobrir se as concepções destes jovens consideram 
a herança bandeirante como um elemento fundamental na 
identidade nacional ou paulista, ideia disseminada durante a Era 
Vargas a partir da utilização da Educação, com destaque para o 
Ensino de História, em conjunto com a produção midiática, 
incluindo os cinejornais – forma mista de cinema, jornalismo e 
propaganda governamental, produzidos pelo Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP).¹  

A presença dessa relação tem nos permitido analisar em 
que medida a Educação e a produção midiática tem papel 
fundamental na criação e disseminação de certas concepções, 
incluindo nosso conceito de identidade.

Segundo Kátia Maria Abud, os programas e currículos do 
ensino escolar têm sido veículos fundamentais da disseminação 
do discurso do poder e para a difusão da sua ideologia, um corpus 
de representações e normas que fixam e preservam de antemão o 
que e como se deve pensar, agir e sentir, produzindo um 
imaginário coletivo, no qual os indivíduos se localizam e 
identificam, legitimando, involuntariamente, a divisão social. 
(ABUD, 1998)

Dentro das representações prévias dos alunos também 
procuramos detectar qual imagem do bandeirante predomina: a 
do herói ou a do vilão assassino de índios. Conforme nos lembra 
Kátia Maria Abud: 

[...] Foi mantido, porém, nos programas 
escolares, o que garantiu a sua permanência 
em livros didáticos de nível médio. Nestes, que 
merecem um estudo à parte – o bandeirante, 

ora aparece como o grande herói construtor da 
nacionalidade, seguindo as pegadas de Ellis, 
Taunay e Alcântara Machado, num tom ufanista, 
ora como o autor da legenda negra, 
exterminador de índios, predominando a 
pr imei ra ver tente.  A manutenção do 
bandeirismo como tema do programa escolar 
deu ensejo a que fosse incluído em coleções 
paradidáticas onde predominam as tendências 
de julgamento do bandeirante como violento e 
destruidor, deslocado do momento histórico e 
sem nenhuma perspectiva de uma revisão 
ideológica do tema. (ABUD, 1995, p. 201)

Para Marc Ferro, o cinema é testemunho privilegiado da 
História, em função da impossibilidade dele ser totalmente 
controlado pelas instâncias envolvidas em sua produção, incluindo 
o Estado, o que nos fornece elementos que viabilizam uma análise 
de seu contexto, muitas vezes contido nas entrelinhas. (FERRO, 1976, 
p. 199-215)

Ou, ainda: 

Os meios de comunicação passaram para o 
senso comum a imagem do bandeirante: um 
homem destemido, de uma raça privilegiada, 
que levou o progresso e anexou ao Brasil regiões 
muito distantes que hoje compõem o 'imenso' 
território nacional. Os meios de comunicação 
transmitiram (e continuam transmitindo) a 
imagem que os historiadores construíram, ao 
produzir o conhecimento histórico sobre as 
bandeiras. (ABUD, 1985, p. 182)

A escolha da série e dos conceitos relativos ao processo de 
colonização do Brasil, especialmente o tema do bandeirante, 
presente nos programas do Ensino de História – que, em geral,  
apresentam as entradas e bandeiras como as grandes responsáveis 

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



106

pelo desbravamento do interior do Brasil, garantidoras da 
grandeza do território nacional, enquanto boa parte dos autores 
de livros didáticos contemporâneos culpam o bandeirismo pela 
destruição de sociedades indígenas – se deve ao fato da figura do 
bandeirante ter sido identificada por diversos autores que viveram 
na virada do século XIX para o XX como o antepassado direto dos 
paulistas, colocando-o como um dos elementos centrais dessa 
identidade cultural regional. 

Na Era Vargas, esse conceito foi ampliado para a 
identidade nacional brasileira, por meio da disseminação de um 
conjunto de ideias, valores e crenças através do ensino de História, 
principalmente, via currículos e programas obrigatórios, 
desenvolvidos pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, da 
imprensa escrita, do rádio e dos cinejornais, os quais, juntos 
formavam o quarteto de instrumentos governamentais que tinham 
como objetivo a promoção da unidade da nação em torno de um 
“novo Brasil, de um novo homem”, ideário que agregava diversas 
características dos bandeirantes, como a força, coragem e 
capacidade de colonizar os imensos vazios demográficos ainda 
existentes no território nacional. Isso significa que o governo 
buscava que o povo absorvesse, no plano ideológico, as 
características atribuídas aos bandeirantes e aos paulistas, de 
fortes e empreendedores da “grandeza da nação”. 

Um povo forte, capaz de promover o progresso e defender 
a pátria contra as agressões externas. Mestiço, negro, mulato, mas 
destinado ao branqueamento graças à vinda de um grande 
contingente de imigrantes europeus. Unificado pela religião 
católica, pela língua portuguesa e pela descendência dos 
bandeirantes, o que lhe habilitava a realizar uma nova Marcha 
para o Oeste, necessária para a posse definitiva dos imensos 
territórios brasileiros desabitados – característica que se estendia, 
segundo a propaganda oficial, a todos os brasileiros e não de 
forma exclusiva aos paulistas, na medida em que eles, ao 
desbravarem o território, o colonizaram, formando outros estados, 
como Goiás, Minas Gerais, entre outros. (SILVA, 2005, p. 10)

Estes elementos, somado à imagem disseminada na época 
dos brasileiros enquanto seguidores dos exemplos dos heróis do 
passado e do presente, mantenedores da unidade nacional, entre 
eles, Duque de Caxias e Getúlio Vargas – herói do presente, naquele 
momento –, formavam a concepção de identidade nacional 
presente nos programas do ensino de História, na imprensa, nas 
rádios e nas imagens dos cinejornais, todos colocados a serviço do 
governo que, partindo da questão da unidade, converteu o Estado 
Nacional no centro de todas as decisões, no tutor da sociedade. 
(SILVA, 2005, p. 10) 

Os programas de ensino de História continham 
elementos fundamentais para a formação que 
se pretendia dar ao educando, no sentido de 
levá-lo a compreender a continuidade histórica 
do povo brasileiro, compreensão esta que seria a 
base do patriotismo. [...] As listas de conteúdos, 
sua distribuição pelas séries da escola 
secundária, as orientações para o trabalho 
pedagógico elaborados pelas instituições 
educacionais durante o período em que Vargas 
governou, traduziam a preocupação oficial e as 
discussões que perpassavam os meios 
intelectuais brasileiros. Mais do que isso, eram um 
instrumento ideológico para a valorização de um 
corpus de idéias, crenças e valores centrados na 
unidade de um único Brasil, num processo de 
uniformização, no qual o sentimento de 
identidade nacional permitisse a omissão da 
divisão social, a direção das massas pelas elites e 
a valorização da 'democracia racial', que teria 
homogeneizado num povo branco a população 
brasileira. (ABUD, 1998, p. 106)

Esta meta foi expressa através do conceito de “Marcha para 
Oeste”, por meio da obra homônima de Cassiano Ricardo, 
publicada em 1940. Paulista, um dos intelectuais a serviço do 
regime, Ricardo trabalhou com a ideia da herança bandeirante, 
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heróica e voltada para a exploração e colonização territorial. 
Além da intenção de estimular o povo para a árdua tarefa 

por meio da construção de um passado heróico, comum para 
todos e, portanto, unificador, o que soava de acordo com o 
grande ideal do governo, ao atribuir a condição de descendente 
de bandeirante aos brasileiros, Ricardo também buscou melhorar 
as relações entre São Paulo e Vargas, abaladas desde a 
Revolução de 1932, pois, em última análise, se tratava da adoção 
da identidade paulista como modelo para a construção da 
identidade nacional brasileira. (SILVA, 2005, p. 20 e 21)

Materializada pela construção de Goiânia, verdadeiro 
ensaio da construção de Brasília, presente na imprensa e em outros 
espaços de produção cultural, a marcha também foi tema 
obrigatório nas escolas, especificamente nas aulas de História, 
conforme deixam claro os programas da disciplina, nos quais os 
bandeirantes eram identificados como os formadores do Brasil. 
(SILVA, 2005, p. 21)

Segundo Marcos Napolitano: 

Pouco importa se todas essas tradições são 
herdadas do fundo dos tempos, numa linha de 
transmissão contínua ou se são tradições 
inventadas num determinado momento 
histórico para dar uma sensação de passado 
longínquo, monumental e ritualizado para as 
próprias sociedades que as inventaram. As 
tradições, mesmo as inventadas, são forças 
socioculturais importantes na medida em que 
geram crenças, identidades, imaginários 
históricos, cultos do passado. (NAPOLITANO, 
2009, p. 85)

Sendo assim, buscamos, também, ao longo da pesquisa, 
descobrir se esse conjunto de representações criadas e utilizadas 
enquanto elementos da identidade paulista e brasileira, 
constantemente disseminados pelo ensino de História e pela 

produção fílmica da época continua presente na memória coletiva 
a partir da análise das representações dos alunos.

A identidade nacional, por exemplo, é uma 
construção histórica na medida em que é a 
escrita da história que traz sentido e significados 
específicos a uma sociedade que se imagina, 
que pensa sobre si mesma: o jeito que ela foi, 
como ela é e, principalmente, o que ela será. 
Assim, existe uma grande responsabilidade em 
ser professor de História, na medida em que ele 
acaba trabalhando, em sala, com as imagens 
que os alunos têm de si mesmos, de suas 
comunidades, de seu país e do mundo em que 
vivem. (MORAIS, 2009, p. 202)

Além disso, ao analisarmos as novas representações que 
podem surgir a partir de uma produção televisiva, devemos levar 
em conta a hipótese de que, além de descontruir, a nova 
construção, pela velocidade ou natureza das imagens em 
movimento, pode também levar à banalização desse novo 
conhecimento. 

Pois, como afirma Elias Tomé Saliba: 

Nunca se deve subestimar a experiência pessoal 
e social das pessoas e dos grupos humanos, 
quaisquer que elas sejam. É certo que vivemos 
cada vez mais num universo midiático, 
permeado pelas imagens, num universo onde 
cada vez mais substituímos nossas experiências 
reais pelas representações dessas experiências. 
Um bombardeio contínuo de imagens em 
velocidade afasta-nos cada vez mais do mundo 
real e tende a diminuir o espaço temporal de 
nossas experiências. É comum encontrarmos 
pessoas que conhecem melhor os personagens 
das novelas televisivas do que os seus próprios 
vizinhos. A indústria cultural chega até a 
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incorporar algumas experiências sociais, 
promovendo não raro, desdobramentos e 
repercussões; mas, depois, pelo seu próprio 
metabolismo de iconização e repetição 
infinita, a representação destrói, esvazia ou 
banaliza essas experiências. [...] Isto não 
significa que as representações suprimiram 
completamente nossas  exper iências ,  
homogeneizando nossas reações ou inibindo 
nossas expectativas, embora seja necessário 
reconhecer que nossas experiências e nossas 
práticas tenham se alterado drasticamente. 
(SALIBA, 1997, p. 117 e 118)

ENSINO DE HISTÓRIA E IMAGENS EM MOVIMENTO

A importância dessa pesquisa vem da possibilidade de 
seus resultados se tornarem uma contribuição para a 
compreensão dos efeitos da utilização pelos professores de 
História de imagens em movimento (fílmicas e televisivas) em suas 
aulas, buscando estabelecer hipóteses de práticas em sala de 
aula que levem em consideração o universo de representações 
sociais dos alunos e de que maneira esse conjunto se altera diante 
desse trabalho educativo, cada vez mais necessário frente às 
mudanças sociais contemporâneas, entre elas o aumento do 
consumo de imagens em todas as esferas da vida social. 

Portanto, buscamos compreender o papel da imagem na 
construção do conhecimento histórico em sala de aula. De 
acordo com Elias Thomé Saliba: 

[...] ao utilizar-se do filme no processo de ensino, 
ainda acredito que todo o esforço do professor 
de humanidades deve ser no sentido de 
mostrar à maneira do conhecimento histórico – 
o filme também é produzido, também ele 
irradia um processo de pluralização de sentidos 
ou de verdades – e, da mesma forma que na 

História, o filme é uma construção imaginativa 
que necessita ser pensada e trabalhada 
interminavelmente. A construção da História nos 
documentários ou na ficção fílmica é mais do 
que uma interpretação da História, pois o ato de 
engendrar significados para o presente lança o 
realizador (ou os realizadores) da ficção 
cinematográfica em possíveis ideológicos que 
ele não domina em sua totalidade. Portanto, 
construir a História na narrativa fílmica pode 
implicar, inclusive, destruir significados estáveis, 
desmontar sentidos estabelecidos, desmistificar 
ilusões ou mitos já cristalizados. Porque ressaltar o 
aspecto de construção subjetiva da História na 
narrativa fílmica significa reconhecer a memória 
coletiva como terreno comum da ficção e da 
historiografia. (SALIBA, 1997, p. 119 e 120)

A percepção do filme como documento histórico é 
relativamente recente e se baseia nas mudanças introduzidas pela 
École de Annalles na concepção do conhecimento histórico e nas 
formas de produzi-lo. Segundo Kátia Maria Abud (2003, p. 184): 

[...] a aceitação do filme como documento 
resulta do abandono da concepção da História 
da escola metódica, concepção esta que tem 
sua ruptura marcada, sobretudo a partir da obra 
de Marc Bloch e Lucien Fèbvre e da fundação da 
revista Annalles: Anais de História Econômica e 
Social. Este grupo pode ser apontado como 
responsável pelo desenvolvimento de um novo 
modo de produção historiográfica, no qual o 
historiador fabrica seu objeto e ele mesmo é 
sujeito na produção da História: constrói e recorta 
seu objeto de estudo. Com isso, a concepção de 
que é possível que a verdade absoluta e 
atemporal surja dos estudos de História sofreu um 
forte abalo. O restabelecimento da verdade dos 
fatos à sua realidade original, o fetichismo dos 
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acontecimentos passou a ser combatido pelos 
críticos da História 'historicizante', que 
propunham a História-problema como 
substituta da História dos reis, tratados e 
batalhas.

Ao sofrer influência do mundo acadêmico, o Ensino de 
História incorporou novas concepções sobre o uso da produção 
fílmica, e tem superado, de forma extremamente lenta – na 
medida em que se trata de um processo ainda em curso –, a 
concepção do filme enquanto simples ilustração de aula e 
substituindo-a pela concepção do filme enquanto documento. 

Digno de nota é também o conservadorismo 
em relação à produção histórica entendida 
como reprodução da verdade, quando a 
concepção da História acadêmica já passava 
por transformações e a concepção de ensino 
continuava sendo considerada mera 
transposição, uma linguagem simplificada da 
verdade contida pela narração histórica. Isso 
apesar da aceitação pelos mesmos professores 
dos novos paradigmas da Escola Nova em 
relação à aprendizagem. [...] A produção 
fí lmica passou a ser considerada de 
impor tânc ia  para  a  cons t rução do 
conhecimento histórico e do saber escolar a 
partir da década de 70. (ABUD, 2003, p. 184 e 
188) 

A escolha de alunos do Ensino Médio ocorreu pelo fato de 
que a série, A Muralha, demanda, para sua utilização em sala de 
aula, estudantes de uma faixa etária maior – teoricamente, 
portadores de um repertório mais amplo que os mais jovens – fator 
necessário para a melhor compreensão do conjunto de 
representações e informações utilizadas na produção dessa obra. 

Um dos maiores problemas ou perigos levantados por 
muitos pesquisadores é que a imagem, pelo fato de vivermos em 

uma sociedade cada vez mais imagética, acaba sendo aceita 
pela maioria das pessoas como retrato da realidade ou expressão 
da verdade, o que significa que, se ela se distancia muito do 
conhecimento produzido por meio de pesquisas, acaba 
contribuindo de maneira negativa no processo educativo. 

A imagem não ilustra e nem reproduz a 
realidade, ela a constrói a partir de uma 
linguagem própria que é produzida num dado 
contexto histórico. [...] Os vários elementos da 
confecção de um filme – a montagem, o 
enquadramento, os movimentos de câmera, a 
iluminação, a utilização ou não da cor – são 
elementos estéticos que formam o que 
chamamos de linguagem cinematográfica. [...] 
A análise do filme não se resume nem à intenção 
do diretor nem à análise do conteúdo do filme a 
partir do seu roteiro. Ao contrário, ele deve ser 
examinado como um trabalho acabado – na sua 
combinação de elementos visuais e sonoros – e 
pelos efeitos que produz. (SALIBA, 1997, p. 119)

As imagens em movimento, assim como as fixas, formam, 
portanto, obras criadas a partir de diferentes elementos estéticos, o 
que inclui valores, intenções e opções de quem as produz. Ao 
analisarmos essas imagens, incluindo as que compõem o que se 
convencionou chamar de filmes, séries ou documentários históricos, 
devemos levar em consideração o fato de que essas obras já são 
leituras da História, ainda que boa parte das pessoas as considere 
“reconstituições históricas”.

Escolhemos uma série que contou com um amplo trabalho 
criativo, reconhecido pelo público e pela crítica. Esperamos que a 
pesquisa contribua no entendimento dos processos de construção 
do conhecimento histórico em sala de aula a partir do uso, pela 
Didática da História, das imagens em movimento (filmes, 
documentários e produções televisivas) e da operação de 
mudanças em representações, além de eventuais permanências, 
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incluindo nesse processo a questão da identidade ou auto-
imagem dos indivíduos e de um povo.

Detectamos que estas imagens são capazes de produzir 
alterações nas representações dos estudantes e que podemos 
levar este fenômeno em consideração no momento de 
estruturarmos atividades educativas que tenham como base o uso 
de obras desenvolvidas para a TV no ensino da História.

Esta estruturação pode considerar uma etapa prévia, de 
diagnóstico das representações dos alunos sobre a temática e de 
contextualização da obra a ser utilizada, e outra posterior, com um 
novo diagnóstico a partir do qual é possível estabelecer um 
debate de ideias, a correção de rumos e a construção de 
conhecimentos.  Ainda que a televisão seja mais rápida e 
fragmentada que o cinema, suas imagens também podem, 
portanto, serem usadas no ensino, desde que certos cuidados ou 
procedimentos metodológicos sejam adotados.

Evidenciamos que o impacto das imagens televisivas sobre 
as representações dos estudantes ocorre pelo fato das mesmas 
serem consideradas, pela maioria dos jovens, como expressões da 
verdade, concepção que dá base para a legitimação das 
narrativas históricas contidas em algumas obras televisivas como 
válidas, ainda que em sua criação haja elementos ficcionais, vistos 
pelos estudantes como instrumentos que podem permitir uma 
melhor compreensão da História.
 A falta de identificação dos bandeirantes com os paulistas, 
bem como sua constante relação com os portugueses ou 
colonizadores de maneira em geral, além das confusões 
detectadas entre episódios do período colonial com outros, do 
período independente, também evidenciaram que o ensino do 
Brasil colonial precisa de atenção, na medida em que parcela 
significativa dos estudantes não conseguiu estabelecer relações 
de continuidade no tempo entre um período e outro.

Outra questão é a visão maniqueísta que a maioria dos 
jovens tem da História e de seus personagens, considerados bons 
ou maus, em uma oposição que estruturaria o mundo de maneira 

antagônica e explicaria, por si mesma, a maior parte dos conflitos 
sociais. Esta representação, sem dúvida, contribui para uma 
excessiva simplificação da História e de seus processos, o que 
dificulta a compreensão da variedade cultural envolvida na 
passagem do tempo, dos fatos, causas e mentalidades que 
estruturam e movem os seres humanos. 

Esse dado também pode levado em consideração na 
formulação de estratégias que contribuam para a melhoria do 
ensino da História. 

NOTAS

¹ Jornalista e Historiador, Mestre e Doutor em Educação pela 
Universidade de São Paulo (USP), é professor de Jornalismo 
Científico, Agência de Notícias, Jornalismo e Saúde, Jornalismo, 
Agribusiness e Meio Ambiente e História da Ciência da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP).

2 Questão formulada, segundo Gruzinski, por: HUDRISIER, Henri, 
L'Iconothèque. Paris, La Documentation Française, INA, 1982, pp. 78. 
Segundo Gruzinski, “ao contrário da ortodoxia oriental e de sua 
sofisticada teologia do ícone, a cristandade ocidental deixa em 
torno da imagem religiosa uma margem de indefinição que se 
revela crucial até mesmo nas Américas; o confronto entre imagens 
cristãs e ídolos antigos dissimula os laços que os unem 
historicamente, pois era freqüente os ícones tomarem o lugar das 
representações do paganismo. Para ver mais sobre essa questão: 
OUSPENSKY, L. La Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe. Paris, 
Cerf, 1980; SENDLER, E. L'Icône, image de l'invisivle. Eléments de 
théologie, esthétique et technique. Paris, 1981; SCHÖNBORN, 
Christoph. L'Icône du Christ. Fondements théologiques. Paris, Cerf, 
1986; Grabar, André. L'Iconoclasme byzantin. Paris, Flammarion, 
1984.

3 É certo que a internet também é, atualmente, uma das principais 
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fontes de informação. Entretanto, sua difusão é, ainda, muito 
menor do que a da televisão. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística mostra que, em 2008, 40% dos 
estudantes brasileiros não tinham acesso à rede. Dos que a 
acessam, chama a atenção o fato de 66% terem alegado motivos 
educacionais. O sudeste do Brasil é a região que mais possui 
domicílios conectados (31,5%). Com relação aos aparelhos de 
televisão, a mesma pesquisa mostrou que 95,1% dos lares brasileiros 
possuem pelo menos um. Fonte: www.ibge.gov.br.

4 Para mais informações sobre o uso do ensino de História e da 
produção midiática enquanto instrumentos de construção e 
disseminação de uma nova identidade nacional ver: SILVA, André 
Chaves de Melo. Ensino de História, Cinema, Imprensa e Poder na 
Era Vargas (1930-1945). Dissertação defendida em março de 2005 
na Faculdade de Educação (FE) da Universidade de São Paulo 
(USP).

5 Para mais informações sobre a construção do bandeirante 
enquanto símbolo paulista e sua posterior utilização como 
elemento formador da nacionalidade brasileira, o que incluiu 
inicialmente uma produção historiográfica específica, 
comprometida com esses objetivos e, posteriormente, a utilização 
da produção fílmica e do Ensino de História em sua disseminação, 
ver: ABUD, Kátia Maria, 1985; MORETTIN, Eduardo Victorio, 1996; e 
SILVA, André Chaves de Melo, 2005.
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RESUMO

 Mediada pela linguagem musical, a consciência histórica possui uma forte carga afetiva elaborada pelos 
alunos e pelo professor, transformando-se em memória pessoal e modelo de referência para a apreensão e 
assimilação das novas audições, similares ou não às anteriores, revelando assim o que podemos chamar de 
consciência musical dos sujeitos envolvidos.  Dentro e fora da sala de aula, a linguagem musical é importante no 
processo de aprendizagem. É fundamental para a construção, em sala de aula, do conhecimento histórico 
revelado principalmente quando este se encontra relacionado à própria natureza da linguagem musical, que 
pode ser percebida única e exclusivamente em, e mediante o tempo, alimentando-se de uma memória afetiva 
que se transforma em uma consciência musical no presente, facilitando as narrativas, reflexões, práticas ou 
interpretações históricas dos alunos e professores, auxiliando decisivamente na construção da consciência históri-
ca dos principais sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: linguagem musical, consciência musical e consciência histórica.

ABSTRACT
 
  Mediated musical language, historical consciousness has a strong affective charge prepared by the students 
and the teacher, turning into personal memory and the reference model for the apprehension and assimilation of 
new hearings, similar to the above or not, thereby revealing what we call musical consciousness of the subjects 
involved. Inside and outside the classroom, the musical language is important in the learning process. It is crucial for 
building, classroom, historical knowledge revealed, especially when it is related to the very nature of musical 
language, which can be perceived solely in and through time, feeding on an affective memory turns into a musical 
awareness in the present, making the narratives, reflections, practices or historical interpretations of students and 
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teachers, helping decisively in the construction of historical 
consciousness of the main subjects involved in the teaching-
learning process.

Keywords: musical language, musical consciousness and historical 
consciousness.

SINOP: UM PASSO DA CONQUISTA DA AMAZÔNIA, O SONHO DE TODA .

A
pesquisa intitulada “A música e a construção do conheci-
mento histórico em aula”, realizada entre 2007 e 2009, que 
também foi incentivada por experiências anteriores como 

professor do Ensino Médio e coautor de um livro paradidático 
(BRANDÃO & DUARTE, 1990), teve como objetivo estudar o proces-
so de construção do conhecimento histórico dos alunos e do 
professor através da música, inserida no contexto de uma cultura 
escolar, para que possamos compreender até que ponto a 
linguagem musical pode ou não interferir na construção do 
conhecimento histórico em aula. 

As representações históricas construídas por alunos e 
professor, incentivadas pela música, foram estudadas de maneira 
diagnóstica através de uma pesquisa de inspiração etnográfica 
de observação e entrevistas.  

ETAPAS DA PESQUISA 

Inicialmente, a pesquisa se apoiou em leitura, resenhas e 
levantamento de categorias de análise em dois grupos de textos: 
1) estudos sobre a música no processo de aprendizagem e sua 
relação com a História; 2) textos sobre as representações e a 
construção do conhecimento histórico de professores e alunos em 
sala de aula. 

A segunda fase esteve vinculada à pesquisa de campo: 
observações das aulas de uma turma de 5ª série da escola pública 

da rede municipal de São Paulo (setembro a dezembro de 2007). 
Nesse local a professora mantinha um projeto que envolvia a 
linguagem musical nas aulas de História. 

Já a terceira fase foi composta por oito entrevistas com os 
alunos (junho de 2008) e com a professora (maio de 2009), que 
compõem uma amostragem qualitativa dos construindo a leitura 
de um objeto que valoriza o discurso e a experiência pessoal do 
entrevistado durante as aulas que foram observadas. As entrevistas 
com alunos foram selecionadas de acordo com os seguintes 
critérios: gênero (masculino ou feminino), faixa etária, processo 
ensino-aprendizagem (maior e menor rendimento, indiferença e 
comprometimento em relação ao curso em sala de aula), num 
trabalho de inspiração etnográfica. O roteiro das entrevistas com os 
alunos foi elaborado a partir das observações das aulas e da 
utilização de pequenos textos didáticos que serviram de estímulo 
para que os entrevistados estabelecessem relações entre as aulas e 
as músicas trabalhadas em sala de aula com a professora. Com isso, 
tentei estabelecer uma diversidade qualitativa dos sujeitos que 
formaram uma amostra do universo do estudante e do professor, 
facilitando, assim, as associações e relações que propiciam uma 
análise da representação histórica desse aluno em relação aos 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula.

A última fase foi composta pela análise dos dados coletados 
durante o período de observação e entrevistas. Isso para que, 
posteriormente, fosse possível utilizar esses dados nas respostas às 
questões colocadas anteriormente, resultado desse percurso de 
observações, análises e reflexões. Com isto, procurou-se identificar 
as relações estabelecidas pelos sujeitos entre a realidade atual e o 
passado histórico, formando, assim, a chamada consciência 
histórica.

A FUNÇÃO EMOCIONAL DA MÚSICA NO COTIDIANO E O OUVIR MÚSICA NA 
ESCOLA

Mediada pela linguagem musical, essa consciência histórica 
possui uma forte carga afetiva elaborada pelos alunos e pela 
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professora, transformando-se em memória pessoal e modelo de 
referência para a apreensão e assimilação das novas audições, 
similares ou não às anteriores, revelando, assim, o que podemos 
chamar de consciência musical dos sujeitos envolvidos.  

Há muitas, quase infinitas maneiras de ouvir música. 
Entretanto, pelo menos três delas poderiam ser chamadas de 
dominante: ouvir com o corpo, ouvir emotivamente e ouvir 
intelectualmente (MORAES, 2000).

A primeira delas, o ouvir com o corpo, é empregar no ato 
de escuta não apenas os ouvidos, mas a pele toda, que também 
vibra ao contato com o dado sonoro: é sentir em estado bruto, 
misturar o pulsar do som com as batidas do coração, é um quase 
não pensar e viver o estímulo sonoro de forma instintiva. Nesse 
estágio não há necessidade da presença de palavras, como 
mediadora, para falar da relação indivíduo-música.  

A segunda maneira de ouvir música se dá em outro plano: 
sai-se da sensação bruta e entra-se no campo dos sentimentos, da 
emotividade. Quando uma pessoa confessa que chorou ao ouvir 
uma canção  é sinal que ela está no domínio do ouvir emotivo. ,
Nesta segunda forma de audição sobram os adjetivos para definir 
e retratar os efeitos de uma determinada canção: “linda”, “triste”, 
“maravilhosa”, “música de enterro”... Ouvir emotivamente, no 
fundo, não deixa de ser ouvir mais a si mesmo do que propria-
mente a música. Nesse caso, utilizamos a música a fim de que ela 
desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos.

Já ouvir música intelectualmente é dar-se conta de que ela 
tem dois pilares como base: estrutura e forma. Estrutura seria a 
maneira de organizar os elementos tendo em vista o conjunto 
geral dessa ordenação; forma seria exatamente esse aspecto 
geral - soma de estruturações particulares, locais - tomado em si 
mesmo. Referir-se à música a partir dessa perspectiva seria atentar 
para a materialidade da linguagem musical; o que ela comporta, 
como os elementos se estruturam, qual a forma alcançada nesse 
processo. Desvendar o funcionamento da linguagem musical, 
assim, pode provocar um tipo muito especial de emoção, talvez a 

chamada emoção estética, que quase não tem mais nada a ver, 
conforme com aquela outra emoção que fazia o ouvinte chorar 
diante de uma canção (MORAES, 1983, p. 63). 

De acordo com essa classificação, podemos afirmar que, 
nas esferas do cotidiano familiar, do lazer e da escola a segunda 
forma é preponderante, pois ouvir música emotivamente é ouvir 
mais a si mesmo do que a própria música. É se utilizar da música para 
que ela desperte ou reforce algo já latente em nós mesmos em 
busca de uma identidade com o outro.

[...] O adolescente que se tranca em seu quarto, 
ouve sua música alta  balança a cabeça para ,
frente e para trás acompanhando a batida dos 
tempos está assertivamente declarando seu 
gosto. Mais: está dizendo que pertence a um 
grupo ideal que compartilha daquele gosto (e 
da forma de vestir-se e de falar) e que nisto ele se 
distingue daqueles que ocupam o território mais 
além da porta do quarto. A música em sua maior 
ou menor elaboração está ali configurando, por 
assim dizer, um som específico, um gênero. Do 
mesmo modo como os tambores de guerra, a 
sirene da polícia, o sino da igreja, em suas 
configurações, reclamam territórios e poder, a 
música do adolescente também o faz (DOTTORI, 
2006, p.146).

A função emocional da música é realçada por estudiosos da 
psicologia, quando afirmam que a razão pela qual a maioria de nós 
participa em atividades musicais, sejam elas, ouvir, cantar, tocar ou 
dirigir, é que a música tem a capacidade de suscitar emoções 
profundas e significativas. Se os fatores emocionais são 
fundamentais para a existência da música, a questão principal para 
a investigação psicológica em música é o modo como ela é capaz 
de influenciar as pessoas. O que, no caso desta pesquisa, se 
transforma em como os jovens adquirem consciência musical e de 
como ela auxilia na formação da consciência histórica dos alunos. 
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A música é acessível à maioria das crianças e dos jovens, 
em contextos variados, e ouvir música é uma das suas principais 
atividades de lazer, pelo menos nas sociedades ocidentais. 
Ouvem música em lugares públicos e por meio da mídia, sozinhos 
ou em companhia da família e dos amigos, cantam em coros, 
tocam em grupos nas comunidades locais e frequentam aulas de 
instrumento (PALHEIROS, 2006, p. 305). Criam a própria música em 
grupos de amigos, imitam os cantores preferidos e discutem 
música com os seus pares. Embora muitos jovens não participem 
da interpretação ou produção musical, em situações informais ou 
formais, a grande maioria deles ouve música regularmente: por 
vezes, ao vivo, mas, sobretudo, música gravada. 

Apesar das múltiplas funções da música na vida dos 
jovens ocorrerem em diversos contextos, diferentes maneiras de 
ouvir e utilizar a música podem estar relacionadas com suas fun-
ções dela e podem depender de características pessoais do 
ouvinte (idade e formação musical), da situação (intenção de 
ouvir, atenção) e do contexto (físico, social, cultural, educativo). 
Portanto, somos obrigados a considerar as diferenças entre a casa 
(fora da escola) e a escola (aulas de música e com músicas) como 
contextos em que as crianças ouvem música habitualmente. Em 
casa, as crianças geralmente decidem por que, quando, quantas 
vezes e durante quanto tempo ouvem música. Também escolhem 
onde, como e com quem ouvem (habitualmente, família e 
amigos); selecionam estilos, intérpretes e peças preferidos. Embora 
algumas situações informais de ouvir música sejam condicionadas 
por fatores que escapam ao controle dos jovens (por exemplo, 
música de fundo em lugares públicos), na maioria dos casos ouvir 
música depende dos próprios ouvintes. 

Na escola, pelo contrário, a audição musical é 
apresentada, na maioria das vezes, como uma atividade formal 
com frequência, duração, objetivos e conteúdos pré-
determinados. Os jovens ouvem músicas que não escolheram 
com os colegas de turma, pois é o professor, na maioria das vezes, 
quem define quais estilos e canções são incluídos na 

programação. Essas diferenças contextuais implicam que os jovens 
poderão desenvolver diferentes atitudes relativamente à audição 
em cada contexto: ouvir música em casa pode ser uma atividade 
mais significativa, porque possui funções que são mais valorizadas 
pelos alunos do que as funções de ouvir música na escola.

Enquanto o estilo de ouvir música implica características 
mais estáveis dos ouvintes quanto ao seu gosto, o modo de ouvir 
música sugere mudança de situações, pois um ouvinte pode 
experimentar diferentes modos de fazê-lo. São aqui propostos 
quatro modos de ouvir música, mental e fisicamente passivos ou 
ativos, implicando diversos graus de envolvimento. Os jovens podem 
usar diferentes modos, em diferentes contextos (ouvir, sentados, 
durante as aulas; ouvir e cantar, em casa, sozinhos ou com amigos), 
dependendo da sua atenção e da sua intenção de ouvir. Essa visão 
dinâmica pressupõe que os modos variam conforme o contexto, a 
música e as expectativas do ouvinte, formando um habitus musical, 
o que sugere uma disposição para ouvir com um determinado tipo 
de enfoque, esperando experimentar certas emoções.  

Alguns autores, ligados à psicologia, estabelecem quatro 
modos de ouvir música que seriam os seguintes: como “música de 
fundo”; como acompanhamento de atividades, como atividade 
principal ou como audição e interpretação das músicas 
(PALHEIROS, 2006, p. 324-325). O primeiro modo, ou seja, ouvir 
“música de fundo" ocorre quando as pessoas fazem outras 
atividades, sem que prestem atenção a elas. A música é ouvida, 
mas não ativa nem intencionalmente. Geralmente os jovens não 
estão conscientes da música: não pretendem ouvi-la e nem 
prestam atenção.

Ouvir como acompanhamento de atividades faz com que 
as funções da música variem conforme os ouvintes e a natureza da 
tarefa. Os jovens selecionam música, para acompanhar atividades 
extramusicais, entre elas, ler e jogar no computador. Podem prestar 
atenção à música, mas geralmente estão concentrados nessas 
atividades. Verificou-se que a música é usada mais como atividade 
secundária pelos adolescentes que não estão envolvidos 
diretamente com ela.
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Ouvir como atividade principal implica em os jovens 
ouvirem música intencionalmente. Embora possam usar a música 
para relaxar e possam variar o seu grau de atenção, em geral nela 
concentram-se mentalmente. Ouvem com a atenção focada e o 
envolvimento emocional pode ter funções emocionais e 
cognitivas, como o prazer estético, que será o principal foco de 
análise nesta pesquisa quando envolve as aulas de História.

Os jovens ouvem atentamente a música e respondem 
fisicamente quando se trata de ouvir e interpretar: cantar e dançar 
uma canção implica conhecer bem os seus elementos. Essa 
interpretação, individual ou em grupo, pode ser uma expressão de 
prazer, uma maneira de as crianças aumentarem a participação 
na música, ou ainda um modo de exprimirem identificação com os 
cantores preferidos, ou com os seus pares.

Dessa forma, os quatro níveis de audição são 
importantes para o entendimento dessa atividade dos jovens, pois 
interferem no envolvimento emocional, na cognição e no prazer 
estético. Como veremos a seguir, tais níveis encontram-se em 
maior o menor grau nas atividades musicais da escola pesquisada.

O GOSTO E A CONSCIÊNCIA MUSICAL

Identificar esses quatro níveis de audição revela outro 
aspecto importante da pesquisa sobre as relações entre ouvir 
música em casa e na escola e que podem ser bastante 
influenciadas pela idade do aluno. As teorias psicológicas tentam 
explicar as transformações em desenvolvimento que ocorrem 
entre a infância tardia e a adolescência precoce, realçando a 
importância relativa das relações com a família e com o grupo de 
pares no processo de socialização e formação da identidade. Um 
conjunto crescente de resultados de investigação tem 
evidenciado o papel da audição musical no desenvolvimento da 
identidade pessoal e social, na formação de relações 
interpessoais e na regulação do humor e da emoção.

As investigações também têm se debruçado sobre as 
mudanças no significado de ouvir música, ocorridas com a idade, 
procurando investigar como e por que os jovens ouvem música e 
identificando nove estilos de audição em participantes entre os 11 e 
os 20 anos de idade, relacionados com componentes emocionais, 
cognitivos e físicos. Os autores verificam desenvolvimentos 
significativos na audição e apreciação de música na adolescência 
tardia: a frequência dos estilos de audição aumentava, e alguns 
estilos mudavam com a idade. Há diferenças identificáveis no grau 
de tolerância dos estilos preferidos (PALHEIROS, 2006, p.310). A 
literatura sugere que a "abertura de ouvido", ou seja, a tolerância 
relativamente a uma série de estilos diferentes aumenta na infância, 
diminui no início da adolescência (universo dos alunos observados 
nesta pesquisa), volta a aumentar na adolescência tardia, e diminui 
mais uma vez na idade adulta.

A utilização da linguagem musical no interior da escola 
ainda é muita restrita no Brasil, apesar de os Parâmetros Curriculares 
Nacionais falarem de sua importância, 

Aprender a sentir, expressar e pensar a realidade 
sonora ao redor do ser humano, que 
constantemente se modifica nessa rede em que 
se encontra, auxilia o jovem e o adulto em fase 
de escolarização básica a desenvolver 
capacidades, habilidades e competências em 
música. Construindo sua competência artística 
nessa linguagem, sabendo comunicar-se e 
expressar-se musicalmente, o aluno poderá, ao 
conectar o imaginário e a fantasia ao processo 
de criação, interpretação e fruição, desenvolver 
o poético, a dimensão sensível que a música traz 
ao ser humano (PCN, 1998, p. 80).

O governo brasileiro ao tornar o ensino de música 
obrigatório a partir de 2008, é natural, que o contato, a assimilação e 
a aprendizagem da linguagem musical da maioria dos alunos 
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ocorram fora da escola, sendo que a maior parte (76%) não 
exerce qualquer atividade relacionada à prática musical. 

Portanto, fora da escola, a atividade musical está 
relacionada ao ato de ouvir música de forma emocional e sem 
envolver a dimensão técnica e intelectual da linguagem musical. 
O que tornaria natural a utilização da música por professores e 
alunos de uma forma afetiva na escola, sem necessariamente 
apresentarem conhecimentos técnicos prévios em relação à 
música. Isso também evidencia por que ritmo e letra chamaram a 
atenção indistintamente dos alunos (94%) durante as aulas de 
História, apesar de a professora destacar a letra, o apelo 
emocional ditado pelo ritmo das canções acabou recebendo a 
mesma atenção dos alunos durante as execuções das músicas.   

A nova estética experimental proposta por Berlyne, nos 
anos 1970, sugere que as propriedades dos estímulos artísticos, 
como a complexidade e a familiaridade, produzem prazer a partir 
da manipulação do nível de excitação do observador 
(PALHEIROS, 2006, p.330). As pessoas geralmente preferem 
estímulos que produzam um nível intermediário de excitação. No 
caso da música, elas gostam das que sejam moderadamente 
familiares e que tenham complexidade média. Vários estudos 
sobre as preferências musicais do dia-a-dia parecem confirmar 
essa teoria. Já autores, como North e Hargreaves, sugerem ainda 
outro fator importante na determinação das preferências 
musicais: a adequação da música a uma determinada situação 
de audição (PALHEIROS, 2006).

Nesse caso, os gostos ligados aos gêneros musicais além 
de suscitarem, em primeiro lugar, uma busca de identidade por 
parte dos jovens entrevistados, também se encontram 
profundamente ligados a algum uso ou função social de uma 
parcela da sociedade em um dado momento de sua história. Em 
segundo lugar, é na escolha de algum dentre os gêneros possíveis 
que se funda e se exerce o gosto. Terceiro, se o gosto é político, 
pode certamente ser discutido. Como, por exemplo, estabelecer 
ligações entre os ritmos negros black e rap com os temas violência, 

racismo e injustiça social sem a interferência da professora. A recusa 
dos alunos em fazê-lo (48% dos entrevistados) já é uma tomada de 
posição política, trata-se de uma demarcação do território. O gosto 
pode ser limitação; percebê-lo é o primeiro passo para aprender a 
compor com as demais pessoas: “O gosto, o bom gosto, é 
basicamente uma categoria aristocrática: nós o temos, pois 'é o 
sentimento interior mais natural, corrigido ou confirmado pelas 
regras' (La Viéville, 1704); para um autor dos seiscentos como La 
Viéville, os outros, menos bem nascidos, por mais que se esforcem, 
nunca o adquirem” (DOTTORI, 2006, p.147).

As preferências musicais podem ser influenciadas por uma 
diversidade de fatores inter-relacionados: características da músi-
ca, como elementos musicais, estilo e interpretação (instrumentos, 
intérpretes), complexidade e familiaridade (repetição), caráter 
emocional (emoções da música e estados emocionais que a 
música pode suscitar); características pessoais, cor, idade, sexo, 
nacionalidade, estatuto socioeconômico, personalidade, 
formação musical; e fatores extramusicais, como o contexto social 
(situação de audição), agentes de socialização (família, amigos, 
professores, e a mídia), efeitos de grupo (por exemplo, 
conformidade e prestígio), e aculturação (meio musical).  Portanto, 
nesse caso, o gosto musical transforma-se em uma representação 
afetiva da mediação elaborada pelo aluno em relação ao mundo 
que o cerca, e que, devido ao seu caráter eminentemente afetivo, 
transforma-se em memória pessoal e modelo de referência para a 
apreensão e assimilação das novas audições dos jovens, similares ou 
não as anteriores, revelando assim o que podemos chamar de 
consciência musical.

A MÚSICA COMO A ARTE SUPREMA DA REPRESENTAÇÃO HUMANA

Segundo Schopenhauer, quando instituída, a obra de arte 
é uma espécie de empréstimo que o artista nos faz de seus olhos. 
Assim, por meio de uma pintura, estátua, poesia, edifício, jardim e 
principalmente a música, temos acesso à sua visão e, igualmente, à 
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essência do mundo. A arte é a exposição de representações 
independentes do princípio de razão; já a realidade é a exposição 
de representações submetidas ao princípio de razão 
(SCHOPENHAUER, 1974, p.24). Na pirâmide hierárquica 
estabelecida pelo autor, a música, magnânima, está acima das 
demais artes (SCHOPENHAUER, 1974, p.78-9). Não expõe apenas 
uma ideia ou leva à abstração de algumas imagens, que 
identificarei adiante de “paisagens sonoras”. É especialíssima: fala 
diretamente a linguagem da coisa em si.  A arte dos sons não 
reproduz uma intuição estética; é a mensagem direta e imediata 
do âmago das coisas. A música é a mais grandiosa, a mais 
majestosa das artes, é uma rainha poderosíssima. Por intermédio 
de sua linguagem, entendida claramente em qualquer canto do 
planeta, atinge o mais abismal de nossa subjetividade. Os sons não 
precisam de tradução, são compreendidos certeira e 
imediatamente. Quando as emoções são despertadas pela arte 
dos sons, esta é sentida à flor da pele. Essas emoções não afirmam 
a vontade; ao contrário, na audição musical há completa 
negação do querer; o experimentado em tais ocasiões é puro, 
abstrato, espiritual, sem o nervo sensitivo. A música não expressa 
esta ou aquela alegria, esta ou aquela aflição, este ou aquele 
sofrimento, mas as emoções mesmas, o fundamental, o inalterável 
delas. Se nas outras formas de exposição artística encontramos a 
ideia exposta, na música, diferentemente, encontramos, sem 
intermediações, a mensagem direta da coisa em si. A fantasia se 
encarrega de sonhar durante a audição musical; interpreta os 
sons, a melodia, a harmonia, o ritmo e nos transporta para mundos 
perfeitos, para regiões encantadoras. Figuramos o invisível, o 
espiritual, e construímos um mundo irretocável e “paisagens 
sonoras”. Há, assim, um paralelo entre música e ideia. 

O papel de arte suprema e majestosa conferido pelo 
autor à arte musical é reforçado quando o filósofo chama a 
atenção para o fato de cenas, ações, acontecimentos serem 
extremamente vivificados quando, ao fundo, toca uma música 
apropriada, esclarecedora do conteúdo do evento, comentário 

verdadeiro do acontecido, como nas cenas de filmes e novelas, 
dependendo da emoção a ser transmitida, mas principalmente 
acaba fazendo parte dos momentos significativos de cada pessoa. 
Para Schopenhauer, a linguagem musical corresponde à essência 
da verdade, pois a música fala a linguagem direta e imediata da 
vontade (intuição imediata cognoscível), assim, ao ouvirmos uma 
agradável composição, o mistério das coisas é revelado 
(SCHOPENHAUER, 1974, p. 80). 

Para o filósofo, poderia não haver fenômenos, aparências, 
representações submetidas ao princípio de razão, mas haveria o 
íntimo cósmico, independente do referido princípio, a vontade 
(SCHOPENHAUER, 1974, p.20) cuja música expressaria o seu âmago 
e a sua representação estaria no gosto musical de cada um de nós.

A representação, ainda segundo Schopenhauer (1974), 
pressupõe o envolvimento simultâneo das noções de sujeito e 
objeto, o que significa dizer que, ao se pensar no sujeito, logo se nota 
que tal noção envolve também a de objeto. E vice-versa, quando se 
pensa no objeto, automaticamente já temos de pensar no sujeito. 
Não é possível pensar em um sem ao mesmo tempo pensar no outro: 
ambos os conceitos estão ligados analiticamente, vale dizer, basta 
analisar um isoladamente para se encontrar o outro contido nele. 
Estamos diante de um amálgama teórico que nenhum corte, 
nenhum raciocínio lógico consegue separar. Onde começa o 
sujeito termina o objeto; e onde começa o objeto termina o sujeito. 
Ser-objeto significa ser conhecido por um sujeito. Ser-sujeito significa 
ter um objeto, que no caso da relação entre música e sujeito se dá, 
principalmente, através da memória.

Para o filósofo, a representação é uma complexa 
atividade fisiológica no cérebro de um animal ao fim da qual se tem 
a consciência de uma imagem. Portanto, a representação do 
mundo material, exterior, é tudo aquilo que aparece como figura 
para o entendimento, ou seja, algo colocado diante de nós que 
pode ser objeto, fenômeno, intuição, aparência. 

A representação nela mesma não revela a sua essência 
íntima, o seu núcleo, daí poder-se dizer que é ilusória, enganosa. Em 
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termos estritamente empíricos, é pelos sentidos que os primeiros 
dados fornecidos pela experiência conduzem à representação. 
Porém, antes de termos a posse final da imagem, é necessário 
previamente todo um elaborado processo mental para construí-
la. Em tal processo, o sujeito é ativo, é uma espécie de artesão que 
possui a priori três formas puras de conhecimento, todas inatas, 
presentes nele desde o nascimento e que possibilitam a 
apreensão do mundo circundante. Essas formas são o tempo, o 
espaço e a causalidade, espécie de "óculos intelectuais" para se 
conhecer as coisas, vê-las tais quais aparecem, ou seja, de um 
exato jeito e não de outro e que vão compor a memória do sujeito.

[...] a música é percebida, ou seja, única e 
exclusivamente em e mediante o tempo, com 
inteira exclusão do espaço, sem influência do 
conhecimento da casualidade, e portanto do 
entendimento; pois os tons criam a impressão 
estética como simples efeitos,e sem retorno à 
sua causa inicial, como no caso da intuição 
(SCHOPENHAUER, 1974, p.87). 

Esse empirismo temporal do sujeito, estimulado pela 
linguagem musical será de fundamental importância na 
construção da consciência temporal do homem finito, da qual faz 
parte a consciência musical e histórica. Nesse caso, a música 
est imula representações comuns fundamentadas no 
conhecimento, que são mais fluidas, pragmáticas, passíveis de 
teste de acerto ou erro, o que deixa certa liberdade para a 
linguagem, a experiência e até mesmo para as faculdades críticas 
dos indivíduos (MOSCOVICI, 2005, p. 189).

As representações sociais, no caso desta pesquisa, 
devem ser vistas como uma maneira específica de compreender 
e comunicar o que nós já sabemos. Ocupam, com efeito, uma 
posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que têm como 
seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e 
percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa 

(MOSCOVICI, 2005, p. 46), principalmente através da linguagem 
musical.

MEMÓRIA, CONSCIÊNCIA MUSICAL E CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Como destaquei, retomando algumas ideias de 
Schopenhauer (1974), as representações estimuladas pela 
linguagem musical são construídas através de uma memória que se 
utiliza essencialmente do tempo e é revelada, em grande, parte 
pelo gosto musical de cada um de nós. Portanto, fica a indagação 
de como seria essa memória musical.

Trata-se de uma memória composta basicamente por dois 
elementos interdependentes: a identificação e a afetividade. A 
memória de identificação seria a capacidade que temos, na 
maioria dos casos, de identificar músicas que ouvimos antes, 
processo semelhante à memória que temos de rostos, fotografias, 
sabores e cheiros, com certo grau de variação individual, 
mostrando-nos que certas pessoas possuem um grau de maior 
facilidade de identificação sonora do que outras (LEVITIN, 2010, 
p.246), mas todas, ao escutarem uma canção, estabelecem 
padrões de identificação a partir de experiências anteriores que são 
balizadas pela afetividade que, por sua vez, faz parte da memória 
do sujeito. 

A memória musical existe e, tal como os outros tipos de 
memória, encontra-se enraizada em diferentes contextos. A 
rememoração pessoal de uma música estabelece uma sincronia 
com a existência social atual de cada pessoa emergindo aquela 
forma que chamamos de lembrança. A lembrança é a intersecção 
de muitas correntes do “pensamento coletivo”. É por isso que, 
segundo Halbwachs, sentimos dificuldade para lembrar 
acontecimentos que só dizem respeito a nós mesmos, sem termos 
uma referência de contexto social, algo que se torna mais fácil se 
tais fatos estiverem ligados a uma determinada música que nos faz 
relembrar o contexto e as emoções do passado (HALBWACHS, 2006, 
p.14-15).
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A nossa memória individual se aproveita da memória dos 
outros, pois precisa concordar em alguns pontos com as memórias 
dos que convivem conosco para que a lembrança que nos faz 
recordar venha a ser reconstruída sobre uma base comum. Para 
Halbwachs, é preciso que essa reconstrução funcione a partir de 
dados ou de noções comuns de passado, que tenha um mesmo 
referencial de tempo para as pessoas de uma mesma sociedade, 
ou um pequeno grupo social, como no caso dos alunos e da 
professora desta pesquisa. Somente assim podemos compreender 
que uma lembrança seja ao mesmo tempo reconhecida e 
reconstruída, transformando-se em memória (HALBWACHS, 2006, 
p.51).

Na memória de um grupo, destacam-se as lembranças 
dos eventos e das experiências que dizem respeito à maioria de 
seus membros e que resultam de sua própria vida ou de suas 
relações com os grupos mais próximos, os que estiverem mais 
frequentemente em contato com eles. Dessa forma, para que a 
memória dos outros venha assim reforçar e completar a nossa é 
preciso que as lembranças desses grupos não deixem de ter 
alguma relação com os acontecimentos que constituem o 
passado de cada indivíduo (HALBWACHS, 2006, p.98). Isso fica 
evidenciado na pesquisa, porque os alunos e a professora 
trabalham a sua memória afetiva em função das influências 
musicais na família e na escola, pois a linguagem musical é um 
forte elo entre a memória do grupo de origem e a memória 
individual dos entrevistados.

Halbwachs (2006) não estuda a memória como tal, mas 
os quadros sociais da memória. Portanto, lembrar não é reviver, 
mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as 
experiências do passado. A lembrança fixada pela memória é 
uma imagem construída pelos elementos que estão à nossa 
disposição, no conjunto de representações que povoam nossa 
consciência no presente. A construção dessas imagens, quando 
estimulada tanto pela afetividade como pelas “paisagens 
sonoras” da linguagem musical, forma uma memória musical que 
se transforma em uma consciência musical.

Essa consciência individual é formada por imagens, 
sentimentos e pensamentos que resultam dos diversos ambientes 
sociais de que fizemos e fazemos parte em nossa vida e que são 
marcados significativamente por uma determinada trilha sonora 
que compõe a história de cada um, e balizará o nosso gosto e a 
nossa audição até o final de nossas vidas. Assim, a consciência 
musical tem uma função prática que confere à realidade uma 
di reção temporal ,  uma or ientação que pode guiar  
intencionalmente a ação através da mediação da linguagem 
musical auxiliando na construção da memória histórica. 

Essa orientação temporal é formada, segundo Rüsen (1992, 
p.29), por duas esferas: a vida prática (aspecto externo ao 
indivíduo), temporalidade marcada pela atividade humana; e a 
subjetividade interna dos atores, dimensão temporal da 
subjetividade humana. Algo que toma uma forma mais concreta 
através da identidade histórica, em que a personalidade humana 
expande a extensão temporal além dos limites da própria existência 
criando, assim, uma consciência histórica que pode ser 
exemplificada pelas representações dos estudantes e da professora 
em relação às músicas executadas na escola. As representações 
construídas pelos alunos evidenciam a forma linguística dentro da 
qual a consciência histórica realiza sua função de orientação, que é 
a narração. A narrativa constitui especificamente a consciência 
histórica na medida em que recorre às lembranças para interpretar 
as experiências do tempo. A lembrança é, para a constituição da 
consciência histórica, por conseguinte, a relação determinante 
com a experiência do tempo.    

Esse tipo de relação com a experiência é o que está, afinal, 
na base da distinção entre a narrativa historiográfica e a ficcional. 
Esse recurso à lembrança deve ser pensado de forma que se trate 
sempre da experiência do tempo, cuja realidade atual deve ser 
controlada pela ação, mas que também admita ser interpretada 
mediante mobilização da lembrança de experiências de 
mudanças temporais, passadas por alunos e pela professora, 
através da linguagem musical. O passado é, então, conforme 
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Rüsen, como uma floresta para dentro da qual os entrevistados, 
pela narrativa histórica, lançam suas indagações, a fim de 
compreenderem, mediante o que dela ecoa, o que lhes é 
presente sob a forma de experiência do tempo (mais 
precisamente: o que mexe com eles) e poderem esperar e 
projetar um futuro com sentido (RÜSEN, 1992, p. 62). Algo 
estimulado pela linguagem musical, pois a música é percebida, 
segundo Schopenhauer (1974, p. 87), ou seja, única e 
exclusivamente em e mediante o tempo. Com isso, o passado 
passa a ser articulado, de forma mais natural, como estado de 
coisas, com as orientações presentes no agir contemporâneos dos 
entrevistados, assim como as determinações de sentido em 
relação aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula.

As representações históricas dos alunos e da professora, 
estimuladas pela linguagem musical, têm de ser pensadas como 
algo que emerge de determinados processos da vida humana 
prática. A questão que se põe nos processos de constituição de 
sentido pela consciência histórica não diz respeito, sobretudo ou 
exclusivamente ao passado, mas à interdependência entre 
passado, presente e futuro, pois só nessa interdependência os 
homens conseguem orientar sua vida, seus atos, no tempo. Como 
representação de ação que se estende pelo passado, presente e 
futuro, a própria história faz parte dos atos, pois os atos da vida 
prática desses jovens pressupõem um mínimo de orientação no 
tempo, como ficou evidenciado pelas representações 
elaboradas pelos alunos. Trata-se aqui de uma eficácia do 
passado no presente que não se refere à orientação intencional 
da vida prática atual. O passado é eficaz, por conseguinte, como 
conjunto silencioso do agir, seja de modo implícito e natural, 
como, por exemplo, na “vida institucional” (escola), seja nos 
bastidores dos processos decisórios da “vida cotidiana” 
(influenciados por colegas, família e meios de comunicação). 

A consciência histórica mediada pela linguagem musical 
possui uma forte carga afetiva elaborada pelos alunos e o 

professor.  Transforma-se em memória pessoal e modelo de 
referência para a apreensão e assimilação das novas audições, 
similares ou não as anteriores, revelando, assim, o que podemos 
chamar de consciência musical dos sujeitos envolvidos. 

O processo de identificação da consciência musical se inicia 
com o reconhecimento dos gostos ligados aos gêneros musicais de 
alunos e da professora que, além de suscitarem uma busca de 
identidade por parte dos entrevistados, também estão 
profundamente ligados a algum uso social em algum momento da 
história pessoal. Nesse caso, o gosto musical transforma-se em uma 
representação afetiva da mediação elaborada por alunos e pela 
professora em relação ao mundo que o cerca. Isso é devido ao 
caráter eminentemente afetivo; transforma-se em memória pessoal 
e modelo de referência para a apreensão e assimilação das novas 
audições dos jovens, similares ou não as anteriores, revelando o que 
podemos chamar de consciência musical. 

Em suma, a música, dentro e fora da sala de aula é 
importante no processo de aprendizagem. É fundamental para a 
construção, em sala de aula, do conhecimento histórico revelado, 
principalmente quando este se encontra relacionado à própria 
natureza da linguagem musical, que pode ser percebida única e 
exclusivamente em e mediante o tempo, alimentando-se de uma 
memória afetiva que se transforma em uma consciência musical no 
presente, facilitando as narrativas, reflexões, práticas ou 
interpretações históricas dos alunos e da professora, auxiliando 
decisivamente na construção da consciência histórica dos 
principais sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

NOTAS

¹ oLei Nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que altera a Lei n  9.394, de 
20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na 
educação básica.
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RESUMO

 Exposição do percurso teórico e metodológico constituído pela apropriação de uma “canção catarinen-
se” como fonte histórica para os processos de ensino e aprendizagem histórica de alunos jovens e adultos da 
disciplina História de Santa Catarina, de um curso técnico de Guia de Turismo do Instituto Federal de Santa Catarina, 
campus Florianópolis Continente (2012-2013). Tal percurso foi delimitado em três etapas de pesquisa e ensino: 
escritura de protonarrativas da canção; intervenção pedagógica do professor-pesquisador; e escritura de narrati-
vas históricas da canção. Resultados corroboram a hipótese de trabalho: a escritura de narrativas históricas da 
canção pode mobilizar a competência narrativa da consciência histórica e a formação da identidade cultural de 
alunos da educação profissional tecnológica.

Palavras-chave:canção popular; educação histórica; educação profissional tecnológica.
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 Exposure of the theoretical and methodological approach consists of the ownership of a "Santa Catarina 
song" as a historical source for the historical processes of teaching and learning of young students and adults of the 
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History of Santa Catarina, a technical course of Tourist Guide 
Institute Federal de Santa Catarina, Florianópolis campus Conti-
nent (2012-2013). This route was defined in three stages of research 
and teaching: protonarrative writing of the song; pedagogical 
intervention of the teacher-researcher; scripture and historical 
narratives of the song. Results support the hypothesis: the writing of 
historical narratives of the song can mobilize the narrative compe-
tence of historical consciousness and the formation of cultural 
identity of students of professional technological education. 

Keywords: folk song; historical education; technological profes-
sional.

INTERESSES E IDEIAS

E
sta investigação constitui um desdobramento e continuida-
de da minha primeira pesquisa realizada em 2011 enquanto 
professor efetivo do Instituto Federal de Santa Catarina, 

campus Florianópolis Continente. Intitulada, “Todos cantam a sua 
terra, também a minha vou cantar: lugares, comidas e festas em 
canções catarinenses”, o trabalho consistiu no inventário, audi-
ção, seleção e disponibilização de 222 “canções catarinenses” ¹ 
que tematizam pontos turísticos, gastronomia e eventos represen-
tativos da identidade cultural de Florianópolis e Santa Catarina. Tal 
trabalho heurístico disponibilizou um acervo relevante de “fontes 
canções” que potencialmente se adéquam e expressam temáti-
cas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem do eixo 
tecnológico Turismo e Hospitalidade do IFSC campus Florianópolis 
Continente. 

Nessa perspectiva de continuidade, delimitei a hipótese 
de trabalho e o público alvo da presente investigação: 
determinadas “canções catarinenses”, apropriadas enquanto 
artefato estético, recurso didático, e, sobretudo, fonte histórica, 
podem ser significativas nos processos de ensino e aprendizagem 

da unidade curricular História de Santa Catarina, e na subjacente 
constituição, formação e progressão da consciência histórica e da 
identidade cultural de alunos do curso técnico de Guia de Turismo 
do CFC², sujeitos e objetos deste estudo, ponto de partida e de 
chegada da investigação. Mais especificamente, trata-se da 
segunda turma do curso de Guia de Turismo do câmpus que 
ingressou no primeiro semestre de 2012; com dois remanescentes da 
primeira turma de 2011, a turma de investigação ressalta uma 
característica geracional com média de idade em torno dos 
quarenta e cinco anos de idade; um terço é constituído por jovens 
com vinte e poucos anos, o restante por adultos com média de 
idade em torno dos cinquenta e cinco anos. O professor-
investigador já tinha ministrado a unidade curricular História de 
Santa Catarina I, quando da apresentação do projeto à turma; a 
unidade História de Santa Catarina II, foi ministrada no segundo 
semestre de 2012, e a unidade História do Brasil³, no primeiro 
semestre de 2013, período de vigência desta pesquisa em ensino de 
história.

Assim como a pesquisa anterior, o título da atual também 
empresta fragmentos da letra de uma canção de autoria do cantor 
e compositor catarinense Luiz Henrique Rosa, Ponte Hercílio Luz, que 
finaliza com “Tens nossa gratidão / Tu és eterna jóia / Estás no 
coração da nossa história”. A ponte Hercílio Luz constitui um dos mais 
relevantes símbolos de Santa Catarina e pode ser avistado do local 
onde se situa o campus Florianópolis Continente e a Reitoria do 
Instituto Federal de Santa Catarina, localizados no Estreito, parte 
continental mais próxima da Ilha e cabeceira das três pontes: 
Hercílio Luz, Colombo Sales e Pedro Ivo. A letra e música da canção 
Ponte Hercílio Luz pode ser apropriada nos processos de ensino e 
aprendizagem da unidade curricular História de Santa Catarina do 
curso técnico em Guia de Turismo do CFC, porque constitui 
simultaneamente um artefato estético, recurso didático e fonte 
histórica, enfim, uma fonte canção, entendida como canção 
popular que tematiza “história” em seus múltiplos significados. A 
canção Ponte Hercílio Luz configura uma evidência de algo 
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concreto que ocorreu no passado, que permanece presente 
material e simbolicamente, e que orienta horizontes de 
expectativas futuras. Ponte Hercílio Luz e outras “canções 
catarinenses” podem mobilizar a constituição, formação e 
progressão da consciência histórica e da identidade cultural de 
alunos do curso técnico de Guia de Turismo do CFC. 

Feita essas “pontes” entre as hipóteses de trabalho, o 
público alvo e a seleção da fonte canção a ser trabalhada, 
delimitamos as perguntas históricas da investigação: (1) Como 
estabelecer relações profícuas entre a canção “Ponte Hercílio 
Luz” e os processos de ensino e aprendizagem da unidade 
curricular História de Santa Catarina? (2) Que significados, 
emoções e identidades histórico-culturais alunos do curso técnico 
de Guia de Turismo do CFC atribuem a partir das leituras, escutas e 
escrituras da canção Ponte Hercílio Luz? (4) Os conhecimentos 
históricos adquiridos a partir das leituras, escutas e escrituras de 
narrativas históricas sobre canções catarinenses, podem ser 
aplicados na vida prática profissional de um guia de turismo?

A pesquisa procurou justificar-se por se tratar de uma 
pesquisa qualitativa em ensino de história que vislumbra investigar 
novos objetos, abordagens e possibilidades de qualificação do 
curso técnico de Guia de Turismo e da Educação Profissional 
Tecnológica, na perspectiva da Educação Histórica. Educação 
Histórica constitui o campo de pesquisa que tem como objeto 
privilegiado a investigação da consciência histórica de sujeitos e a 
cultura histórica de artefatos em situações de ensino e 
aprendizagem histórica. Nessa perspectiva, cognição histórica 
situada (BARCA, 2007; SCHMIDT, 2009) consiste na aprendizagem 
histórica circunstanciada nos fundamentos epistemológicos da 
ciência da história e nas situações concretas em que sujeitos 
específicos estabelecem relações de ensino e aprendizagem 
histórica. Em suma, cognição histórica situada é a aprendizagem 
histórica situada na ciência da história e nas situações de 
aprendizagem histórica. Consciência histórica é a competência 
cognitiva-racional, estético-narrativa e política-argumentativa de 

interpretação (atribuição de significados) e orientação 
(constituição de sentidos) das experiências humanas no tempo. 
(RÜSEN, 2001; 2007 a; 2007 b; 2012). As perguntas históricas 
procuraram contemplar as dimensões cognitiva, estética e política 
da competência narrativa da consciência histórica dos sujeitos 
investigados. Nessa perspectiva, propomos que a constituição e 
progressão da consciência histórica dos alunos seja um pressuposto 
fundamental da formação escolar e profissional de um guia de 
turismo, pois este não deixa de ser, e a atividade profissional exorta-o 
a tornar-se, um pesquisador, narrador e intérprete de significados. 
Em síntese, o guia de turismo também é, assim como o historiador e o 
professor de história, um intérprete no presente das experiências do 
passado e um orientador de guiamentos futuros. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em didática da 
história, ciência da aprendizagem histórica como processo de 
formação da consciência histórica, fundamentada nas operações 
processuais da pesquisa histórica, heurística, crítica e interpretação 
(RÜSEN, 2007a) e nos pressupostos da Grounded Theory, entendida 
como teoria fundamentada no caso específico, pesquisa social 
qualitativa orientada “para a análise de casos concretos em suas 
particularidades temporal e local, partindo das expressões e 
atividades das pessoas em seus contextos locais.” (FLICK, 2004, p.28). 
Em suma, uma pesquisa histórica em ensino de história, pesquisa e 
ensino, pesquisa em ensino.

MÉTODOS DA PESQUISA

O percurso metodológico da pesquisa foi organizado a 
partir das seguintes etapas. Inclusão do projeto de pesquisa no 
planejamento da unidade curricular de História de Santa Catarina II 
e História do Brasil, inserido enquanto proposta metodológica de 
ensino de história fundamentada no trabalho com fontes; 
apresentação, convite e adesão da turma ao projeto de pesquisa 
no segundo semestre de 2012. 

Como ponto de partida, sem nenhuma explicação e 
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contextualização prévia do professor-pesquisador, foi 
encaminhada e operacionalizada a leitura e escuta da canção 

4
Ponte Hercílio Luz  por parte dos alunos e a escritura de 
protonarrativas procurando responder as seguintes perguntas: 
Que significados históricos são comunicados na canção? Que 
emoções são expressas e evocadas pela canção? A canção 
contribui para a constituição de uma identidade cultural 
florianopolitana e catarinense? 

A extração, codificação e categorização das 
informações inferidas das fontes narrativas apresentaram os 
seguintes resultados às três perguntas de investigação. Da amostra 
inicial de dezoito alunos, permaneceram onze; três alunos 
solicitaram validação e quatro evadiram. Em relação à pergunta 
dos significados históricos comunicados na canção, a maior parte 
dos alunos fizeram referências históricas à letra da música, em 
ordem decrescente de incidências, “índios”, “carijós”, “piratas”, 
“brancos”, “negros”; sete alunos fizeram inferências acerca da 
função “ponte-ligação” entre a ilha e o continente. Um terço da 
amostra fez referências às condições naturais expressas na letra da 
música: “ventos”, “baías” e os “botos”. Apenas dois alunos se 
detiveram na palavra “Jurerê-Mirim”, atribuído por um aluno como 
o primeiro nome da ilha; dois fizeram referências à noção de 
“colonização”. Somente uma aluna fez inferências históricas 
remetendo a personagens históricos como Hercílio Luz, Juan Dias 
Sólis, Aleixo Garcia, Sebastião Caboto e Cabeza de Vaca. Quanto 
à pergunta Que emoções são expressas e evocadas pela canção, 
em uma incidência menor se comparada à questão anterior, 
metade da amostra fez referências às emoções e sentimentos 
estritamente expressos na letra da música: “beleza”, “gratidão”, 
“amor”, “coragem”, “admiração”, “solidariedade”; poucos se 
descolaram da canção em busca de outras designações tais 
como “encantamento”, “fascínio” e “deslumbramento”. E por fim, 
a noção de identidade se evidenciou por meio das ideias de 
“cartão postal”, “história”, “símbolo” e “orgulho” da ilha-capital. 
Das onze, quatro protonarrativas foram avaliadas pelo 

pesquisador como “insuficientes”, para utilizar um dos conceitos de 
avaliação adotados pela instituição: vagas, indeterminadas, 
escritas em forma não narrativa e não contemplando as perguntas 
propostas e o tema da canção. Quando da escritura das 
protonarrativas, já tinha sido ministrado aos alunos em questão os 
conteúdos de História de Santa Catarina I: do homem do sambaqui 

5
aos açorianos . Tais conteúdos foram inferidos nas protonarrativas 
da canção escrita por alguns alunos, com destaque para os três 
grupos étnicos constitutivos da colonização catarinense: índios, 
brancos e negros, com referências específicas a “portugueses”, 
“açorianos”, “italianos”, “alemães”, “africanos” constituintes de 
uma “diversidade étnica”. 

A próxima etapa consistiu na intervenção pedagógica do 
professor-pesquisador. Nesse sentido, este estudo exploratório 
representa uma primeira tentativa de responder a questão que 
ficou aberta na tese de doutorado (AZAMBUJA, 2013) focada na 
tradição das protonarrativas escritas a partir das primeiras leituras e 
escutas de uma fonte canção advinda dos seus gostos musicais: 
Como planejar uma aula de história a partir da interpretação 
histórica das protonarrativas da canção? Em um primeiro momento 
mais específico e aparentemente desarticulado da pesquisa, 
através do desenvolvimento dos conteúdos curriculares planejados 
em História de Santa Catarina II e História do Brasil: da colonização 
açoriana à Novembrada. Nesta periodização, além das 
colonizações da segunda metade do século XIX, demos um 
destaque maior para os conteúdos relacionados à Revolução 
Federalista em Santa Catarina e a consequente mudança do nome 
da capital para Florianópolis em 01 de outubro de 1894, para enfim 
chegarmos aos governos de Hercílio Luz e a construção da ponte 
que homenagearia o seu idealizador. Após o desenvolvimento 
destes conteúdos por meio da leitura, análise e interpretação de 

6fontes históricas e referências historiográficas , escritura de 
narrativas históricas, e organização, preparação e apresentação 
de seminários; ou seja, depois de um “intervalo” no projeto de 
pesquisa em que se procurou ministrar o conteúdo formal 
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planejado, retomamos o Projeto Ponte Hercílio Luz junto aos alunos 
fazendo novas leituras das protonarrativas escritas e apresentando 
os resultados da categorização. Como intervenção pedagógica 
mais específica, propusemos uma leitura histórica da canção a 
partir dos fundamentos dos “triângulos da leitura” (AZAMBUJA, 
2007) já apresentados aos alunos como método de leitura no 
trabalho com fontes históricas e historiográficas: autor (o 
compositor); texto (a canção); leitor (o leitor-ouvinte); contexto 
h i s tó r ico (exper iênc ia) ;  reper tó r io  ( in te rpretação) ;  
intencionalidades (orientação). Nesta perspectiva de leitura, 
disponibilizamos aos alunos mais duas fontes fornecedoras de 
novas informações acerca da canção: os documentários “Ponte 
Hercílio Luz: patrimônio da humanidade”, de Zeca Pires (1996), e 
“Luiz Henrique: no balanço do mar”, de Ieda Beck (2010). O 
primeiro trata da história e do significado da construção da ponte 
Hercílio Luz e, para nossa surpresa, encerra com uma performance 
do próprio Luiz Henrique Rosa interpretando a canção de trabalho 
“Ponte Hercílio Luz” em contraponto à interpretação de Martinho 
da Vila, utilizada quando da escritura das protonarrativas, ou seja, 
o cotejamento de duas performances diferentes da mesma 
canção com algumas nuances verificadas na letra da música. 
Este documentário remete mais ao texto (canção), à história na 
canção, atribuindo significado ao seu título e principal 
personagem histórico referenciado. O segundo documentário 
remete à biografia musical do cantor e compositor Luiz Henrique 
Rosa, inserindo-o no movimento musical da bossa nova que o 
levou ao Rio de Janeiro e Nova York, mas que no “balanço do 
mar”, trouxe-o de volta a sua amada e cantada Florianópolis para 
enfim falecer prematuramente, abordagem que visou 
proporcionar informações acerca do autor (compositor), sua 
trajetória, movimento, contexto histórico e repertório de 
influências.  O professor-pesquisador procurou sensibilizar os alunos 
a partir de uma proposta de leitura histórica da canção que 
procura relacionar o compositor, a canção e o leitor ouvinte, com 
os respectivos contextos históricos, repertórios e intencionalidades; 

entretanto, não foi operacionalizada uma abordagem específica 
para cada uma dessas perspectivas de leitura, faltando, por 
exemplo, uma análise mais acurada das relações entre forma e 
conteúdo da letra e música da canção, dentre outras perspectivas 
de leitura, que não foram possíveis em função das dificuldades em 
conciliar as condições, contingências e demandas da vida prática 
escolar e o desafio da pesquisa em ensino de um professor-
investigador.

Feita a intervenção pedagógica passamos para a última 
etapa desta pesquisa em aprendizagem histórica a partir das 
leituras, escutas, falas e escrituras da canção: as atividades de 
avaliação e metacognição. Com base na sua protonarrativa da 
canção, nos conteúdos históricos desenvolvidos e na leitura 
histórica da canção “Ponte Hercílio Luz”, de autoria de Luiz Henrique 
Rosa, escreva uma narrativa histórica procurando responder as 
seguintes questões: Que significados históricos são comunicados na 
canção? Que emoções são expressas e evocadas pela canção? A 
canção contribui para a constituição de uma identidade cultural 
florianopolitana e catarinense? Portanto, as mesmas perguntas 
feitas quando da escritura das protonarrativas da canção com o 
intuito de verificar se houve progressão da competência narrativa 
da consciência histórica dos alunos investigados, em função da 
intervenção pedagógica das aulas de história do professor.  E para 
completar, a atividade de metacognição que avalia a 
capacidade de aplicação dos conhecimentos históricos adquiridos 
na orientação da vida prática profissional: De que forma a leitura 
histórica da canção “Ponte Hercílio Luz” pode ser aplicada em 
situações da vida prática profissional de um Guia de Turismo?

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Em relação à primeira pergunta acerca dos significados 
históricos, em uma amostra de onze alunos, metade fez novamente 
referências aos índios “carijós”, “negros” e “brancos”, “piratas” 
expressos na letra da canção, e também referências a “sambaqui”, 
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“tupi-guarani”, “Meimbipe”, e “colonização açoriana” 
demonstrando uma leve progressão conceitual. Por outro lado, é 
preciso levar em conta que as perguntas eram as mesmas das 
protonarrativas que tinham sido devolvidas aos alunos e que, 
provavelmente, foram lidas e aproveitadas como ponto de 
continuidade da constituição de sentido da narrativa histórica de 
avaliação:

“Na canção de Luiz Henrique Rosa, podemos 
observar a citação de vários dados históricos 
como o primeiro nome que a Ilha de SC 
recebeu, Jurerê-Mirim (...) Aqui na Ilha de Santa 
Catarina quem habitava eram os Carijó e o fato 
de serem amistosos facilitou a ocupação das 
terras pelos portugueses. (...) A canção 
também fala dos brancos, que nesse caso 
eram os europeus, dos piratas que passavam 
pela ilha, que inclusive Dias Velho foi morto por 
piratas. E Luiz Henrique Rosa cita também os 
negros, que não eram tão numerosos como em 

7
outras regiões do país”. Bárbara  , 25 anos.
“Construída entre 1922 e 1926 pelo então 
governador Hercílio Luz, a ponte viria para 
consolidar a cidade de Florianópolis como 
capital de Santa Catarina em um momento 
político instável onde forças contrárias queriam 
levar a capital para Lages no interior do 
Estado”. Brito, 25 anos.

Podemos observar que houve uma incidência maior de 
referências ao processo de construção da ponte Hercílio Luz, 
provavelmente em função dos conteúdos ministrados e da 
assistência do documentário. Parte dos alunos fizeram referências 
ao governo de Hercílio Luz no contexto do advento da República e 
o seu projeto de urbanização e modernização da cidade no 
sentido de efetivar a “ligação” e “integração” da ilha ao 
continente para consolidar a sua posição de capital do Estado de 

Santa Catarina. Metade da amostra fez referências ao fato de que 
a ponte se chamaria de Ponte da Independência, mas que diante 
da morte de seu idealizador em 1924, antes da sua inauguração 
efetiva, acabou por ensejar a homenagem. Três alunos fizeram 
menção à data de inauguração da ponte: “13 de maio de 1926” e o 
período de construção de “1922 a 1926”; outros três se referiram ao 
tombamento da ponte como patrimônio histórico “municipal, 
estadual e federal”. Apenas dois alunos fizeram referências à 
“Revolução Federalista” em que emerge a figura de Hercílio Luz 
relacionada à mudança de nome da capital de Desterro para 
Florianópolis e subsequente construção da ponte. Dois alunos em 
especial, a partir das condições objetivas do tempo presente, 
manifestaram uma postura crítica em relação à ponte Hercílio Luz: 

“Mas hoje essa ponte ao meu ver crítico virou 
uma maqueta obsoleta uma nostalgia que trás 
um monte de gastos ao erário público e que 
deveria ser deixada como está sem investir um 
centavo a mais de dinheiro público que tanto faz 
falta à saúde e educação..”. Mercedes, 58 anos.

“Atualmente está em restauração e a 
inauguração era para ser em 13 de maio de 2012. 
Mas a burocracia aliada à mudança no governo 
do estado fez com que as obras atrasassem. O 
novo prazo de entrega é para a metade de 2013. 
Estamos em julho, será?” Pedro, 50 anos.

Mais da metade da amostra fez referências ao compositor e 
intérprete da canção, Luiz Henrique Rosa, provavelmente também 
em função da recepção do documentário sobre a sua vida e obra 
no contexto do movimento musical da bossa nova, o que 
representou uma abordagem mais depurada em relação ao 
parâmetro que contempla o autor-compositor da canção em seu 
respectivo contexto histórico:

“Em 1963, quando gravou o seu primeiro LP, A 
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Bossa Moderna de Luiz Henrique, conquistou as 
paradas de sucesso de todo o país. Em 1965, no 
auge da bossa nova no Brasil, Luiz Henrique 
parte para os Estados Unidos, com passagem e 
ajuda de custo paga pelo Itamarati no 
Governo Revolucionário de Castelo Branco.” 
Pedro, 50 anos.

“A leitura histórica da canção “Ponte Hercílio 
Luz” nos revela um grande artista, cantor e 
compositor desconhecido por muitos, mas que 
enfatiza em suas canções o seu encanto pela 
Ilha.” Brito, 25 anos.

Uma aluna em especial, Joana, 58 anos, que já tinha 
manifestado uma protonarrativa mais densa na primeira etapa, 
aproveitou a oportunidade do trabalho para escrever uma 
“grande narrativa” sobre os conteúdos ministrados em História de 
Santa Catarina no contexto do Brasil e do mundo. Em sua narrativa 
pudemos evidenciar os personagens históricos de sua 
periodização que inicia com a pré-história dos “sambaquieiros” e o 
período pré-colonial dos “índios carijós” que denominavam a ilha 
de “Meiembipe”, “porção de terra após o grande rio”; transcreve 
um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha; faz referências 
aos primeiros navegadores dos primeiros trinta anos do período 
pré-colonial: Nuno Manoel e Cristóvão de Haro, que nomearam a 
ilha de “Ilha dos Patos”; os náufragos de Juan Dias Sólis, tais como 
Aleixo Garcia; Sebastião Caboto que batizou a Ilha de Santa 
Catarina e o governador representante do rei espanhol, Cabeza 
de Vaca. Abordou a fundação do “povoado de Nossa Senhora 
de Desterro” pelo “bandeirante paulista” Francisco Dias Velho e 
sua trágica morte por piratas; referenciou a efetiva ocupação 
empreendida pelo “brigadeiro José da Silva Paes” através da 
construção do sistema de fortalezas e a subsequente colonização 
açoriana. Fez uma ponte entre o período monárquico da 
província de Santa Catarina e as dificuldades de interligação e 

transporte de pessoas, animais e mercadorias entre o continente e a 
ilha, para desembocar na “Proclamação da República” e a 
subsequente Revolução Federalista e Revolta da Armada, e seus 
impactos em Desterro que passará a se chamar “Florianópolis” em 
decorrência destes acontecimentos. A aluna finaliza a sua narrativa 
no processo de construção da ponte Hercílio Luz, inaugurada em 
“13 de maio de 1926”:

“Aquela ilha já tinha um coração maior que a sua 
área física, que abraçou índios, conquistadores, 
deserdados, condenados, desertores, escravos, 
piratas, náufragos, imigrantes e empreendedores 
ou simplesmente moradores, agora abre os 
braços oferecendo uma nova passagem e 
levando e trazendo a luz”. Joana, 58 anos. 

Apesar do estofo histórico da sua narrativa a aluna teve 
dificuldades em articular em seu texto a história na canção com a 
história da canção e de seu autor e contexto, o que não constitui 
tarefa fácil e que deve ser fomentada e desenvolvida. Metade da 
amostra, a exemplo do que havia ocorrido na escritura das 
protonarrativas, fizeram referências às condições e belezas naturais 
expressas na canção, demonstrando certos conhecimentos e 
emoções advindos da própria experiência da vida prática de 
moradores locais:

“A música do cantor e compositor Luiz Henrique 
Rosa “Ponte Hercílio Luz”, descreve em seus 
versos diferentes momentos históricos e 
características do cotidiano da ilha que fazem 
parte da identidade da cidade, como por 
exemplo o trecho: “nordestes ou vento sul, 
nublado ou muito azul”, uma alusão aos 
principais ventos que sopram na região e 
influenciam a pesca e as condições climáticas e 
a navegação; “lestada ou calmaria”, pois 
quando há lestada na ilha é chuva muitos dias 

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



131

(...) “botos brincando nas baías de jurerê-
mirim”, relacionando a natureza com um nome 
indígena cujo significado é “boca pequena”, 
nome dado a região  mais estreita entre a ilha e 
o continente pelos índios Carijós”. Brito, 25 anos. 

“O mar sempre desempenhou um papel real e 
simbólico para a Ilha de Santa Catarina. Fonte 
de alimento, defesa natural e ao mesmo tempo 
obstáculo, o mar foi ao longo da história se 
transformando num personagem de extrema 
importância antes e depois da constituição da 
Vila de Nossa Senhora do Desterro, posterior 
cidade de Florianópolis.” Sara, 45 anos.

Em relação à segunda pergunta de investigação, que 
emoções são expressas e evocadas pela canção, a exemplo do 
ocorrido nas protonarrativas, metade da amostra fez referências a 
emoções e sentimentos expressos na letra da música, tais como, 
“beleza”, “amor”, “solidariedade”, “gratidão”, “tradição”, 
“coragem”, “orgulho”, “carinho”, dentre outras “emoções 
ambivalentes” como “rancor” e “ódio”, sentimentos constituídos a 
partir de uma interpretação crítica do conhecimento histórico 
adquirido:

“Ao mesmo tempo, também expressa 
sentimentos de ódio e rancor, pois a pessoa de 
Hercílio Luz faz lembrar ao assassinato dos 
federalistas na Ilha de Anhatomirim e a 
mudança de nome de N. S. Desterro para 
Florianópolis em homenagem ao alagoano 
Mal. Floriano Peixoto já que ele era do Partido 
Republicano e leal aos Florianistas”. Pedro, 50 
anos.

“A canção faz menção expressa à beleza, 
coragem, amor, solidariedade, tradição, 
gratidão, valores deste povo. Além de nos 

remeter à história, nos permite vislumbrar as 
belezas naturais aqui presentes, as cores e 
sensações que vivenciamos a cada dia”. Rosa, 
57 anos.

“A canção de Luiz Henrique Rosa evoca os 
sentimentos de amor, beleza, gratidão, 
solidariedade, principalmente para aqueles 
nascidos na cidade, independentemente se 
mora no continente ou na Ilha, pois a ponte 
significa continuação da Ilha, de sua cultura e 
tradições”. Rita Maria, 52 anos.

Quanto à terceira pergunta relacionada à constituição da 
identidade cultural florianopolitana e catarinense, mais da metade 
da amostra fez referência à ideia de “cartão postal”, identidade e 
símbolo da cidade, não manifestando uma progressão significativa 
em relação às mesmas ideias expressas na escritura das 
protonarrativas, todavia, houve avanços e aprofundamento:

“A constituição da identidade de uma cidade é 
algo que ocorre ao longo de sua história, do 
contato do europeu com os carijós, da 
miscigenação cultural evidente no cultivo de 
farinha de mandioca, por exemplo, a influência 
do idioma Tupi-Guarani também está presente 
em palavras como: Anhatomirim (Pequena Ilha 
do Diabo); Cacupé (verde por trás do morro); 
Sambaqui que significa monte conchas (...)”. 
Brito, 25 anos.

“Mas de repente, estamos diante da 
maravilhosa, que mexe com nossas emoções, do 
construtor, do autor da letra/música e do povo, 
principalmente no manezinho da ilha e a todos 
aqueles que de alguma forma contribuem para 
manter a história viva...” Deodoro, 62 anos.

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



132

Mais que um cartão postal ela é símbolo maior 
que nos representa e nos identifica, por tal 
r a z ã o  é  h o m e n a g e a d a ,  l e m b r a d a ,  
reproduzida como ocorre na canção “Ponte 
Hercíl io Luz” do cantor e compositor 
catarinense Luiz Henrique Rosa, representante 
do movimento Bossa Nova da Música Popular 
Brasileira, que “conquistou mais do que 
esperava no exterior e menos do que poderia 
no Brasil.” (O catarina, número 67, 2008). Rosa, 
57 anos.

“A ponte hoje desativada é um grande atrativo 
para moradores e visitantes, fez e faz parte da 
história de muitos catarinenses que com 
orgulho relembram grandes momentos 
vivenciados naquele local”. Claudeci, 21 anos.

“Certamente a construção da ponte contribuiu 
para a constituição de uma identidade cultural 
florianopolitana e catarinense, pois nos conta 
um pouco sobre a ocupação da ilha ao longo 
dos anos e enaltece poeticamente a 
importância que este cartão postal tem para a 
cidade de Florianópolis”. Lurdes, 50 anos.

E por fim, a atividade de metacognição: De que forma a 
leitura histórica da canção Ponte Hercílio Luz pode ser aplicada 
em uma situação da vida prática profissional de um Guia de 
Turismo? Em linhas gerais, os alunos estabeleceram relações entre 
as protonarrativas, os conhecimentos históricos adquiridos a partir 
das leituras, escutas e escrituras da canção, com hipotéticas 
situações de guiamento sinalizando possibilidades de usos 
concretos da canção principalmente através da sua reprodução 
e interpretação histórica: 

“Em suma, o Guia de Turismo pode aplicar os 
conhecimentos de uma leitura a partir da 

canção Ponte Hercílio Luz, de Luiz Henrique Rosa, 
principalmente no ônibus ou van por ocasião de 
um city tour em Florianópolis, na entrada ou saída 
de Florinópolis, quando passar pela Ponte Hercílio 
Luz em direção aos locais em que foram 
vendidos os pacotes e também em bares e 
restaurantes, museus, passeios de barcos ao 
redor da Ilha de Santa Catarina (Campeche, 
Anhatomirim, Ratones Grande).” Pedro, 50 anos.

“Em uma situação de guiamento de um grupo no 
Parque da Luz, onde se avista a ponte citando 
que a ponte foi a chegada do progresso e a 
modernidade na Ilha. Nesse mesmo local 
podemos citar os diversos períodos históricos 
pelos quais Florianópolis passou: os carijós, os 
náufragos, várias tentativas de colonização, os 
piratas, a chegada dos açorianos para ocupar 
as terras e a chegada da Ponte Hercílio Luz”. 
Bárbara, 25 anos.

“Os conhecimentos adquiridos e aprofundados 
durante o estudo realizado em torno da canção 
contribuem para o enriquecimento de um 
guiamento pela Capital, além de a canção em si 
ser uma ótima opção de entretenimento”. Brito, 
25 anos.

E para finalizar, um agradecimento que nos alegra por 
manifestar por meio de uma narrativa simples, mas que progrediu 
muito em relação aos tópicos escritos inicialmente na 
protonarrativa, a manifestação espontânea e inconsciente da 
articulação das dimensões racional, emocional e identitária da 
consciência histórica:

“Obrigado professor pelo seu amor e dedicação 
em transmitir o conhecimento da história desta 
importante UC  na formação do Guia de Turismo. 
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Oxalá tenhamos esta mesma emoção na 
transmissão destes conhecimentos aos turistas 
que em Florianópolis aportarem com a 
finalidade de ver e sentir a nossa história”. 
Deodoro, 62 anos. 

ORIENTAÇÕES PARCIAIS

Dentre as intencionalidades deste percurso investigativo, 
procurei investigar, refletir e prognosticar os usos e apropriações, 
leituras, escutas e escrituras sobre uma canção popular nos 
processos de ensino e aprendizagem histórica no âmbito da 
educação profissional tecnológica; tentei mobilizar a constituição, 
formação e progressão da consciência histórica e da subjacente 
identidade cultural de alunos do curso técnico de Guia de Turismo 
a partir das leituras, escutas e escrituras de uma “canção 
catarinense”; busquei vislumbrar possibilidades de aplicação do 
conhecimento histórico adquirido a partir de uma leitura histórica 
da canção, em situações da vida prática profissional de um Guia 
de Turismo; e por fim, escrevi este artigo com vistas a publicar, 
publicizar e partilhar os resultados parciais deste estudo 
exploratório.

Ao retomarmos as perguntas históricas da investigação, 
sobre como estabelecer relações profícuas entre a canção 
“Ponte Hercílio Luz” e os processos de ensino e aprendizagem da 
unidade curricular História de Santa Catarina, procurei apresentar 
uma proposta de metodologia de ensino de história 
fundamentada nas leituras e escutas de uma canção de trabalho: 
escritura de protonarrativas, aulas de história fundamentadas em 
uma leitura histórica da canção, e escritura de narrativas históricas 
da canção por parte dos alunos como atividades de avaliação e 
metacognição. Em relação à segunda pergunta acerca dos 
significados, emoções e identidades históricas alunos do curso 
técnico de Guia de Turismo do CFC atribuem a partir das leituras, 
escutas e escrituras da canção Ponte Hercílio Luz, os alunos jovens 

e adultos do curso técnico de Guia de Turismo do CFC, 
narrativizaram por escrito os significados históricos inferidos à 
canção “Ponte Hercílio Luz”: a pré-história dos sambaquis e as 
influências dos índios carijós de Meimbipe e Jurerê-Mirim; os 
primeiros navegadores desbravadores, náufragos, desertores e 
desterrados do período Pré-Colonial: Juan Dias Sólis, Aleixo Garcia e 
Sebastião Caboto; a tentativa de fundação da póvoa de Nossa 
Senhora do Desterro pelo bandeirante Dias Velho no século XVII e a 
sua trágica morte por piratas em busca de riquezas e vingança; a 
efetiva ocupação empreendida por Silva Paes através da 
construção do sistema de fortalezas e da subsequente colonização 
açoriana no século XVIII; referências ao processo de imigração, 
sobretudo alemã e italiana no período monárquico da segunda 
metade do século XIX; a proclamação da República e a 
subsequente Revolução Federalista que teve desdobramentos 
concretos para Desterro que se tornou sede do governo 
revolucionário; a repressão do “marechal de ferro” Floriano Peixoto, 
os fuzilamentos sumários em Anhatomirim, e a mudança de nome 
da capital para Florianópolis; e por fim, a modernização e 
urbanização empreendida pelos governos de Hercílio Luz cuja 
realização máxima foi o empreendimento da construção da ponte 
metálica que integrou o continente à ilha, consolidou-a como 
capital política, administrativa e cultural do estado, e configurou um 
dos principais símbolos da identidade cultural florianopolitana e 
catarinense. A canção de trabalho mobilizou os alunos a 
narrativizarem as emoções e sentimentos expressos e evocados por 
“Ponte Hercílio Luz”: beleza, amor, solidariedade, gratidão, 
tradição, coragem, orgulho e pertencimento; entretanto, 
dinamizou poucos sentimentos próprios, criativos e originários; a 
fonte canção produziu efeitos no processo de constituição da 
identidade cultural florianopolitana e catarinense dos alunos, 
remetendo ao significado simbólico do “cartão postal” da cidade-
ilha, da ilha da magia, da ilha-capital. Os conhecimentos históricos 
adquiridos a partir das leituras, escutas e escrituras de narrativas 
históricas sobre canções catarinenses, podem ser aplicados na vida 
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prática profissional de um guia de turismo? Os alunos vislumbraram 
uma série de formas de aplicação da leitura histórica da canção 
em situações da vida prática profissional, sobretudo a partir da 
interpretação e reprodução de “Ponte Hercílio Luz” em hipotéticas 
situações de guiamento.

Em linhas gerais, pudemos observar uma relativa 
progressão da competência narrativa da consciência histórica 
dos alunos da amostra, se compararmos as protonarrativas com as 
narrativas históricas escritas após a intervenção pedagógica das 
aulas de história e a proposta de leitura histórica da canção. 
Entretanto, tal progressão não deve ser avaliada coletiva e 
quantitativamente, mas sim individual e qualitativamente, pois o 
aluno deve ser diagnosticado a partir do seu próprio ponto de 
partida e do quanto pode superar a si mesmo, transcender e 
qualificar a sua progressão em relação às suas limitações e 
capacidades. Neste sentido, algumas protonarrativas 
consideradas inicialmente como “insuficientes”, manifestaram 
uma relativa progressão em relação à escritura das narrativas 
histórica, apesar de continuarem a apresentar determinadas 
ineficiências. Destacamos também as limitações assumidas em 
desenvolver um projeto de pesquisa concomitante às demandas, 
condições e circunstâncias do “cumprimento” do currículo 
escolar prognosticado no plano de ensino em suas adaptações, 
ritmos e contingências que separam, afastam e diferenciam as 
condições de pesquisa ideais almejadas da realidade concreta 
do dia-a-dia do chão da sala de aula. 

O caminho se faz andando; a melhor maneira de 
mobilizar a competência narrativa é escrever e oralizar narrativas, 
no caso da investigação, ler, escutar, falar e escrever narrativas da 
canção. Em última instância, tendencialmente sempre haverá 
uma progressão entre a escritura de uma protonarrativa e uma 
narrativa histórica o que depende da eficácia da intervenção 
pedagógica da aula planejada e executada pelo professor de 
história e da disposição, motivação e interesse dos alunos em 
situação. Nesse sentido procuramos corroborar a nossa tese 

(AZAMBUJA, 2013) que aponta perspectivas metodológicas de 
ensino de história e princípios epistemológicos de aprendizagem 
histórica a partir das leituras, escutas, falas e escrituras da canção: a 
canção Ponte Hercílio Luz pode ser apropriada como fonte canção 
nos processos de ensino e aprendizagem da unidade curricular 
História de Santa Catarina do curso técnico em Guia de Turismo do 
CFC, porque constitui simultaneamente um artefato estético, 
recurso didático e uma fonte histórica, enfim, uma fonte canção, 
entendida como canção popular que tematiza “história” em seus 
diversos significados racionais, emocionais e identitários. A canção 
Ponte Hercílio Luz configura uma evidência de algo concreto que 
ocorreu no passado, que permanece vivo na memória e na 
materialidade do presente, e que orienta as perspectivas de futuro 
dos moradores e visitantes da cidade de Florianópolis. Ponte Hercílio 
Luz e outras “canções catarinenses” podem dinamizar a 
constituição, formação e progressão da consciência histórica em 
suas dimensões cognitiva, estética e política, e da identidade 
cultural de alunos jovens e adultos do curso técnico de Guia de 
Turismo, a partir de uma relação profícua entre Educação Histórica e 
Educação Profissional Tecnológica, relação que possibilita a 
aplicação dos conhecimentos históricos aprendidos em situações 
da vida prática, abrindo o sulco de uma linha de investigação 
específica no campo da Educação Histórica. 

O ponto de partida e de chegada é a aprendizagem 
histórica dos alunos aplicada à orientação da vida prática 
individual, profissional e cidadã. Se a leitura histórica da canção 
“Ponte Hercílio Luz” capacitou escolarmente a amostra de alunos 
do curso técnico de Guia de Turismo a realizarem um guiamento 
significativo para um público destinatário de turistas diante do 
monumento histórico símbolo da identidade cultural de Florianópolis 
e de Santa Catarina, podemos considerar que as nossas 
expectativas foram superadas por metas que vão além do caso: a 
constituição de sentido da narrativa histórica da canção Ponte 
Hercílio Luz interligou passado, presente e futuro.
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NOTAS

¹ Entendo por “canções catarinenses”, canções populares criadas 
e produzidas por catarinenses ou não, registradas fonografica-
mente e que tematizem a identidade cultural florianopolitana e 
catarinense, mais especificamente conteúdos relacionados a 
lugares, comidas e festas.

² Campus Florianópolis Continente.

³ Segundo a organização curricular do projeto pedagógico do 
curso, as unidades curriculares estavam divididas em História de 
Santa Catarina I e II e História do Brasil, mas na prática da sala de 
aula procurei desenvolver uma História de Santa Catarina no 
contexto do Brasil e do mundo com vistas à construção de uma 
periodização narrativa generalizante que vai do Homem do 
Sambaqui à Novembrada.

4
 Foi entregue aos alunos texto impresso contendo as seguintes 

informações: “Ponte Hercílio Luz, compositor: Luiz Henrique Rosa; 
intérprete: Martinho da Vila; disco: A bossa sempre nova de Luiz 
Henrique, gravado de janeiro a maio de 2003, no Rio de Janeiro, 
Brasil”. Letra da música: “Ponte Hercílio Luz / Assim a olhos nus / O sol 
em lusco fusco / É linda / Nordeste ou vento sul / Nublado ou muito 
azul / Lestada ou calmaria, é bela / Que deixa ir e vir / Que leva e 
traz pra nós / Negros, brancos, Carijós, a vida / Filha da coragem / 
Do amor com muito ardor / A solidariedade é a tua imagem / Botos 
brincando nas baías / Em Jurerê-Mirim / Índios, piratas / De repente 
/ Ponte maravilha, sim / E hoje és cenário / De nossa tradição / De 
força, da missão de glória / Tens nossa gratidão / Tu és eterna jóia / 
Estás no coração da nossa história /. 

5
 Esta periodização inclui os conteúdos relacionados à pré-história; 

aos índios carijós pré-coloniais; os navegadores, náufragos, 
desterrados e desertores dos trinta primeiros anos do 

“descobrimento”; a tentativa de povoamento de Dias Velho no 
século XVII, e a efetiva ocupação militar-administrativa de Silva Paes 
e a subjacente colonização açoriana no século XVIII.

6 PIAZZA (1983); CABRAL (1971); CORRÊA (2005); MOSIMANN (2003; 
2010), dentre outros autores.

7 Nomes fictícios para preservar o anonimato e a privacidade dos 
sujeitos da investigação.

8 Unidade curricular, como são chamadas as disciplinas no campus.
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RESUMO

 O presente estudo tem como objetivo discutir como o pensamento histórico do aluno do Ensino Fundamen-
tal II se manifesta em uma rede hipertextual dentro de uma situação de pesquisa histórica. Para isso, foi necessária a 
compreensão dos critérios usados para a busca, leitura e seleção de informações históricas durante a navegação 
na web. Dessa maneira, uma pesquisa escolar foi proposta para avaliar de que modo os alunos a realizariam. A 
proposta criou uma demanda de pesquisa sobre movimentos juvenis na contemporaneidade, que foi realizada 
com alunos de um colégio particular da cidade de São Paulo. Essa atividade foi monitorada por meio de um 
software específico que gerou 26 arquivos de vídeo que foram analisados. A análise extensa dos vídeos possibilitou 
a elaboração de categorias que ajudaram a responder à relação entre o aluno, o conhecimento histórico e a 
navegação na Internet, entre elas o insight - novas conexões estabelecidas entre informações históricas. Essas 
novas conexões estão presentes em 24% das palavras-chave realizadas pela pesquisa, o que demonstra evidências 
do pensamento histórico durante a navegação pela web. 

Palavras-chave: Ensino de História; Pensamento Histórico; Internet; Google

ABSTRACT

 This study aims to discuss how historical thinking student of elementary school is manifested in a hypertext 
network into a situation of historical research. For this it was necessary to understand the criteria used for searching, 
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reading and selection of historical information while browsing the 
web. In this way, there was the observation of how students of a 
private school in São Paulo conducted a survey about youth 
movements on the Internet. This activity was monitored by means of 
a specific software that generated 26 video files that were ana-
lyzed. The extensive analysis of the videos enabled the elaboration 
of categories that helped answer the relationship between the 
student, the historical knowledge and browsing the Internet, includ-
ing the insight - new connections between historical information. 
These new connections are present in 24% of the keywords carried 
out by research, which shows evidence of historical thought during 
web browsing.

Keywords: Teaching History; Internet; Historical thought; Google. 

INTRODUÇÃO

E
ssse artigo pretende discutir a relação entre o aluno, o 
conhecimento histórico e a navegação na Internet, por meio 
da formulação das palavras chave para busca de informa-

ções históricas na web. Dessa forma buscou-se compreender o 
significado das palavras-chave que os alunos utilizaram para 
realizar a pesquisa e também o papel do Google na qualidade 
das informações localizadas. O objetivo de tal investigação foi 
buscar evidências do pensamento histórico desses alunos durante 
a navegação em redes hipertextuais, em um contexto de pesqui-
sa histórica escolar pretendendo, assim, criar subsídios de reflexão 
para a Didática da História sobre o uso das TICs nas aulas de 
História. Tal estudo parte de demandas da sociedade contempo-
rânea e das discussões sobre o uso das TICs na escola básica. Tais 
demandas surgiram sob os efeitos das diversas transformações de 
cunho científico e tecnológico, que provocam modificações na 
economia, na cultura e nas formas como as pessoas se relacionam 
e se apropriam do conhecimento. A característica marcante da 

sociedade atual é a difusão de informações que transitam mundial-
mente por meio de tecnologias de base digital. Essa realidade 
provocou mudanças radicais nas formas de acesso, distribuição e 
armazenamento das informações. Por consequência, intensifica-
ram-se as discussões teóricas, principalmente nas áreas de Sociolo-
gia e Política, sobre a apropriação e as repercussões dessa nova 
maneira de acesso a informações. 

AS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS NA INTERNET

As informações que apresentam conteúdos históricos estão 
expostas de diferentes formas pela Internet. Por isso, para 
compreender a construção do conhecimento histórico durante 
uma pesquisa na Internet, é necessário primeiro compreender a 
natureza das informações que podem ajudar em uma pesquisa de 
tema histórico na rede. Seria possível, em última análise, considerar 
que há informações históricas dispostas na web? E quais seriam as 
características dessas informações históricas?

Para responder a essas questões teremos que entender 
separadamente os termos informação, conhecimento e 
conhecimento histórico. Qual seria a diferença entre informação e 
conhecimento? E como caracterizar o conhecimento histórico? 

Em primeiro lugar, devemos considerar que a informação “é 
uma parte integral de toda a atividade humana” (CASTELLS, 2011). 
Segundo Peter Burke (2012, p. 14), ao parafrasear Claude Lévi-
Strauss, “poderíamos pensar na informação como o cru, enquanto o 
conhecimento seria o cozido”. A informação, ainda conforme 
Burke, é constituída por dados; conjunto de letras, números e 
imagens que são percebidos pelas mentes humanas, repleta de 
suposições e preconceitos (BURKE, 2012, p. 14). Em seu livro A 
sociedade em rede, Castells (2011, p. 64) considera que informação 
são dados que foram organizados e comunicados. 

A partir da organização racional das informações (seu 
processamento) e de sua comunicação, surge o conhecimento 
(BURKE, 2012; CASTELLS, 2011). O conhecimento não é fruto apenas 

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



139

da organização dessas informações, mas também depende de 
um julgamento ponderado sobre elas, além de sua transmissão de 
forma sistemática. Nessa direção, o conhecimento é a 
organização de informações que apresenta uma racionalidade; 
não uma racionalidade de “atribuição de meios e fins ou de fins e 
meios, mas do estabelecimento de intenções e da determinação 
de objetivos” (RÜSEN, 2001b, p. 59). 

O suporte digital produziu novas formas de transmissão de 
dados e informações. Textos se tornaram digitais quando as letras 
do alfabeto foram transformadas em números que pudessem ser 
transmitidos por impulsos elétricos. Imagens se transformaram em 
pixels e sons foram digitalizados, transformando suas variações de 
frequência também em impulsos elétricos, que se combinam em 
sequências binárias de 0 e 1. Como aponta Pierre Levy (1999, p. 50), 
“não importa qual é o tipo de informação ou de mensagem: se 
pode ser explicitada ou medida, pode ser traduzida digitalmente”. 

O processo de digitalização permitiu uma difusão maior e 
mais veloz de informações e teve como consequência a criação 
de um novo contexto de comunicação. Esse novo contexto tem 
moldado (mas não determinado) as formas de comunicação 
entre indivíduos, por meio das suas relações com os produtos 
digitais que são difundidos pela rede. Além disso, esse novo 
contexto vem transformando os indivíduos em “receptores 
coletivos de informação, mesmo quando a informação final é 
processada por cada indivíduo de acordo com as suas próprias 
características pessoais” (CASTELLS, 2005, p. 23).

Ao contrário do que pode parecer, ao figurar a imagem de 
receptores coletivos, Castells não afirma que exista uma 
assimilação automática das informações difundidas pela rede. 
Significa, de fato, que o processamento que cada indivíduo 
concretiza é o que faz a comunicação em rede se tornar 
dinâmica, uma vez que cada indivíduo é um receptor/emissor 
dessas informações, permitindo que indivíduos se comuniquem 
entre si, de forma multimodal. 

A comunicação multimodal via informações digitalizadas, 

constitui um espaço cognitivo “em que as mentes das pessoas 
recebem informação e formam os seus pontos de vista através do 
processamento de sinais da sociedade no seu conjunto” (CASTELLS, 
2005, p. 23). Esses sinais são informações que podem ser 
interpretadas de maneiras diversas, em que pese a história individual 
de cada um, bem como escolhas de grades teóricas (suposições e 
preconceitos) que os ordene e os interprete. Dessa forma, é 
necessário ponderar como essas escolhas ocorrem quando esses 
signos da sociedade remetem ao passado. 

Considerando que a constituição do conhecimento 
histórico passa por uma organização baseada em uma 
racionalidade, pode-se indagar se tal racionalidade que processa 
essas informações para torná-las conhecimento possui relação 
direta com o pensamento histórico. Entende-se, aqui, o 
conhecimento histórico como um conjunto de informações 
históricas que foram interpretadas e organizadas por intermédio de 
uma racionalidade. Essa racionalidade possui como suporte a 
narrativa histórica, uma vez que o pensamento histórico, que então 
organiza essas informações e as transforma em conhecimento 
histórico, obedece à lógica da narrativa (RÜSEN, 2001d, p. 150). 
Assim a especificidade da forma de interpretar essas informações 
utilizando-se o conhecimento histórico, que está baseado na lógica 
narrativa, está no processo de distinção entre passado, presente e 
futuro, que, junto com outras operações temporais, são processos 
que fundamentam o conhecimento histórico (MATTOZZI, 1998).

Se considerarmos que os dados serão tratados por cada 
aluno conforme suas suposições e preconceitos (que podem ser 
influenciados por um pensamento histórico), poderemos utilizar o 
termo “informações históricas” para os dados selecionados por uma 
pesquisa a fim de explicar e/ou esclarecer um tema histórico. Dada 
a imensa amplitude da rede, esses dados, ou “informações 
históricas”, podem estar disponíveis de diversas formas na Internet. O 
presente estudo irá delimitar a análise das informações históricas às 
informações acessadas pelos alunos do ensino fundamental II 
durante uma pesquisa proposta a eles. 

Mas, o que se pode apreender do termo informações 
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históricas?
As informações em ambiente digital, que representam 

tanto fenômenos materiais como processos naturais, estão 
homogeneizadas em cadeias sequenciais de 0 e 1” (SANTAELLA, 
2003, p. 83). No caso dessa pesquisa, os tipos recorrentes de 
informações utilizadas (texto, imagens, vídeos) representam 
múltiplas linguagens, ou seja, “as múltiplas mercadorias produzidas 
pela indústria cultural, como vídeos, livros, filmes, pinturas, 
gravuras, fotografias, enfim, todos os materiais considerados 
didáticos” (ZAMBONI, 1988).

Dessa forma, pode-se entender que as informações 
produzidas pela indústria cultural, mas que também podem ser 
consideradas materiais didáticos, estão presentes na Internet (em 
formato de cadeias sequenciais de 0 e 1) e podem ser 
consideradas “informações históricas”. 

Considerando o caráter da digitalização de informações e 
a conversão de objetos como o texto em sequências binárias, os 
textos disponíveis na Internet são textos eletrônicos. 
Diferentemente dos textos em outros suportes, esses textos 
eletrônicos possuem um caráter hipertextual, que relaciona 
palavras e conteúdos em seu interior a outros objetos. O texto 
eletrônico produziu, entre diversas áreas ou campos do saber, 
mutações na forma de divulgação da História. 

O texto eletrônico é uma modalidade recente, que está 
associada à própria história do computador pessoal (PC). 
Diferente de um texto que possui como suporte o papel, que se 
apresenta muitas vezes em formato linear, o texto eletrônico 
expressa uma nova forma de escrita, contido em uma 
organização baseada no hipertexto, que se apresenta com um 
texto reconfigurável e fluido, “composto por blocos elementares 
ligados por links que podem ser explorados em tempo real na tela” 
(LEVY, 1999, p. 27), e abriga toda sorte de signos (imagens, 

animações, sons etc.). A mensagem resultante desse texto 
eletrônico, que circula por uma rede móvel (a web), permite uma 
“articulação aberta, fragmentada, relacional do raciocínio, 

tornada possível pela multiplicação das ligações hipertextuais” 
(CHARTIER, 2010b, p. 59).

E como essa nova modalidade textual interfere na 
construção e difusão do conhecimento histórico? Sendo uma nova 
modalidade de construção, publicação e recepção dos discursos 
históricos (CHARTIER, 2012, p. 142), a relação entre o texto eletrônico 
e o conhecimento histórico implica uma transformação das 
operações cognitivas que operam na produção, organização e 
certificação dos discursos de saber. Mesmo que não seja o objeto 
deste artigo retomar uma discussão historiográfica sobre a 
produção do conhecimento histórico acadêmico, podemos 
ponderar sobre a influência de novas formas de organização e 
divulgação de informações históricas em formatos digitais 
disponíveis na web sob forma de texto eletrônico (websites, e-books, 
artigos científicos em PDF e slides de PowerPoint). 

As informações históricas estão disponíveis na Internet 
figuradas em textos eletrônicos e organizadas em formato 
hipertextual. Essas informações são acessadas de diversas maneiras 
durante a navegação na web: desde o acesso a uma página web 
especializada à utilização de serviços de busca, opção utilizada 
pela totalidade dos alunos que participaram da atividade de 
pesquisa. Dentre os serviços de busca existentes, o Google foi o 
serviço escolhido por todos esses alunos, o que torna importante a 
compreensão da influência que esse serviço possui nas rotas de 
navegação e no acesso e circulação de informações históricas 
pela web. 

A constituição da importância dos serviços de busca nos 
acessos às mais diversas informações, bem como seus impactos na 
circulação dessas mesmas informações, passa pela história de sua 
popularização a partir dos anos 1990. Com o rápido 
desenvolvimento da Internet e a proliferação de páginas pela rede, 
um dos maiores desafios impostos à navegação foi a localização 
das informações disponíveis na web. Hoje, a localização de uma 
informação específica pode acontecer sem que o usuário saiba 
necessariamente em qual site deve vasculhar. Em vez de ler 
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inúmeras páginas web para achar o que precisa, o navegante 
acessa um serviço de busca como o Google e visualiza uma 
página com diversos links para páginas consideradas relevantes 
pelo buscador e que podem conter a informação desejada. 
Dessa forma, os serviços de busca tornaram a operação de 
procura de informações na Internet bastante simples. Além disso, 
esses serviços criaram uma forma padronizada de realizar buscas 
de conteúdos na web, o que permite afirmar que hoje os 
navegantes seguem passos similares quando fazem uma busca na 
rede.  

Esses passos compreendem, primeiramente, o acesso à 
página inicial do Google, onde é digitada uma palavra ou um 
termo que se deseja acessar. A busca é iniciada após o clique no 
botão “Pesquisa Google” e em poucos segundos há o retorno de 
páginas que expõem os resultados em formas de hiperlinks. Para 
chegar ao alvo, basta que seja selecionado um hiperlink entre os 
diversos mostrados na página de resultados, acessando uma 
página que provavelmente irá conter o que é buscado. Caso a 
página selecionada não traga a informação desejada, basta o 
retorno à página de resultados e selecionar outro hiperlink, que 
levará a uma nova página. Dificilmente será necessário selecionar 
mais do que três páginas para encontrar o que se procura. E é 
exatamente a alta taxa de sucesso no retorno das buscas que 
explica o resultado positivo do Google perante os serviços 
concorrentes.

A taxa de sucesso nos resultados trazidos pelo Google é 
grande, mas não é a maior entre os buscadores. Em uma pesquisa 
realizada em 2011 pela Experian Hitwise, constatou-se que a taxa 
de sucesso de buscas do Google era de 66,88%, enquanto o seu 
concorrente, o Yahoo! Obteve 79,72%¹. A taxa de sucesso é 
calculada pela proporção das buscas realizadas em cada uma 
das ferramentas que geraram efetivamente uma visita a um site. 

Mesmo com uma taxa de sucesso menor que a dos 
concorrentes, a marca Google possui força em todo o mundo e 
aqui no Brasil é o buscador mais usado entre os concorrentes Bing 

(da Microsoft) e o Yahoo! Ainda em 2011, as buscas pelo Google 
representaram 90,21² do total de buscas realizadas aqui no Brasil. Se 
colocarmos em perspectiva que 99,1%³ de brasileiros que navegam 
na web utilizam os serviços de busca, isso não é pouco. 

No início dos anos 1990, os grandes portais de Internet 
serviam como índices de navegação nos quais o usuário navegava 
pelas rotas sugeridas. Dessa maneira, a experiência de navegação 
pela web dependia da organização e disposição dos hiperlinks nas 
páginas desses portais. Essa forma de navegação começou a 
mudar na metade dos anos 1990, quando a Internet passou a 
comportar uma série de serviços além das páginas web, como os 
correios eletrônicos, comunicadores instantâneos e serviços de 
compartilhamento de arquivos. Essa grande quantidade de serviços 
não era comportada em portais ou em páginas de índices. 

Cada vez mais a Internet se decentralizava na organização 
de suas informações e serviços. Além de páginas web mantidas 
pelas grandes agências de notícias, portais de e-commerce 
(comércio eletrônico) já apareciam como destaques (como a 
Amazon.com nos EUA) entre as páginas existentes na rede. Mas a 
diversificação de conteúdos e serviços não parou por aí. Nesse 
período também surge um grande número de páginas pessoais, os 
blogs, e no início do século XXI, as redes sociais. Como aponta Pierre 
Levy: “(...) a web era um infinito banco de dados, uma espécie de 
universo do conhecimento humano que se expandia em 
velocidades incríveis e que, em teoria, poderia armazenar todos os 
insights, pensamentos, imagens e produtos para venda”. (LEVY, 
2012, p. 26).

Um dos grandes desafios, que foi resolvido nesse período, 
envolvia a eficácia na busca de informações específicas 
procuradas na rede. A superação desse desafio tornou possível 
explicar a importância que os serviços de busca adquiriram com o 
desenvolvimento da própria Internet. 

Os primeiros buscadores tentaram suprir a demanda de 
buscas de informações se disponibilizando como grandes arquivos 
que catalogavam as páginas web e colocavam à disposição uma 
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espécie de índice por temas para o usuário. Antes da hegemonia 
do Google, os anos 1990 assistiram à tentativa de diversas 
empresas de se consolidarem como a principal página de busca 
da web.

Entre essas empresas havia o Altavista, que entrou em 
funcionamento em 1995 e chegou a processar 80 milhões de 
pesquisas por dia. Seu concorrente, o Lycos, chegou a manter o 
posto de site mais visitado do mundo no ano de 1999 e até o 
brasileiro Cadê? Criado em 1995, teve seu lugar na concorrência 
entre os serviços de busca, tornando-se uma das primeiras 

4
empresas brasileiras a ganhar dinheiro com a Internet  . 

Todas essas empresas receberam vultosas quantias de 
investimento, o que não garantiu a longevidade de suas 
operações. A breve história desses buscadores é explicada por 

5
dois fatores: a crise da bolha da Internet de 1999  e, 
principalmente, a forma pouco eficaz como realizavam o 
processo de busca na rede. Esses serviços trabalhavam com 
catálogos estáticos de páginas web, feitas manualmente ou de 
forma automática por programas específicos para a função. O 
fluxo de funcionamento desses buscadores obedecia quatro 
etapas (LEVY, 2012): a varredura de todas as páginas do mundo, 
feita por um software específico (aranha); a indexação das 
informações estabelecidas a partir desse rastreamento, que eram 
armazenadas em computadores conhecidos como servidores; a 
identificação da página mais adequada mediante a solicitação 
do usuário – nesse momento se media a “qualidade de busca”; e a 
formatação e entrega dos resultados ao usuário. 

O maior entrave nesse fluxo estava em uma das principais 
características da rede, a sua expansão constante, que 
transformou a tarefa de varrê-la algo impossível de se realizar, 
comprometendo assim a qualidade de busca e a rapidez na 
apresentação dos resultados. E é da tentativa de resolução desse 
entrave que nasceu um projeto de investigação na Universidade 
de Stanford que mais tarde se tornaria o Google. 

Diferente dos outros buscadores, o Google possuía, além 

de um programa que varria as páginas web buscando por palavras-
chave que serviriam para catalogar (indexar) essas páginas, um 
motor de busca que considerava os hiperlinks das páginas como 
fontes de indicação para novas páginas da web. Esses hiperlinks 
também eram indexados e auxiliavam a determinar o grau de 
confiabilidade das páginas varridas.

A definição da confiabilidade do site é possível por conta da 
própria natureza dos hiperlinks. Como exposto, os hiperlinks são 
ligações que determinadas palavras ou signos estabelecem com 
outras páginas, documentos ou outros objetos disponíveis na web. 
Quando estão expostos em formato textual, geralmente esses 
hiperlinks estão destacados na cor azul e sublinhados, e apontam 
para uma expansão do termo destacado. É o que pode ocorrer, por 
exemplo, durante a leitura de uma página web em que se percebe 
que a palavra “constituição” está em azul e destacada com um 
sublinhado. Ao clicar nessa palavra, abre-se uma nova página que 
traz textos ou imagens relacionadas com a palavra “constituição”. 
Essa nova página pode ser um verbete de enciclopédia, uma 
notícia de jornal ou outros tipos de páginas. Assim, ao varrer as 
páginas web e contabilizar tais hiperlinks, o Google assumia (e ainda 
assume) que as páginas indicadas podiam tratar do termo 
buscado, como no exemplo dado sobre a palavra “constituição”. 

A ideia do Google em usar os hiperlinks para ajudar a definir 
a confiabilidade das páginas é análoga à forma de constituição de 
autoridade que pesquisadores conseguem no meio acadêmico 
(CARR, 2011). Um pesquisador submete sua pesquisa à aprovação 
dos pares quando publica um artigo em revista especializada. Um 
dos indicadores de autoridade reconhecida desse artigo e de sua 
confiabilidade é a quantidade de citações que esse artigo 
receberá em outros artigos. 

Nas páginas web, a forma de funcionamento é similar. 
Graças às características hipertextuais dos sites na Internet, é 
possível fazer indicações para outras páginas por meio dos 
hiperlinks. Quanto mais indicações determinada página receber, 
maior será seu grau de confiabilidade, sendo assim indicada pelo 
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buscador no momento da busca por determinados termos. Dessa 
maneira, as páginas indicadas pelo buscador, após a digitação 
de palavras no campo de busca, é o resultado de uma 
combinação da relevância do conteúdo que essas páginas 
trazem e a autoridade que elas possuem por conta das indicações 
de vários hiperlinks na rede. 

Podemos observar que o Google criou um padrão de 
relevância nas informações dispersas na web a fim de qualificar 
suas páginas de resultados de busca com indicações pertinentes à 
palavra-chave inserida pelo usuário. E como essa forma de 
qualificar as informações pode influenciar o acesso às 
informações históricas disponíveis na rede? Torna-se pertinente 
indagar como essas formas de indexar as informações históricas 
(textos, vídeos e imagens), e a exposição dessas informações na 
página de resultados de busca, interferem nas aprendizagens 
históricas em ambiente web. Portanto, faz-se necessário entender 
como essas informações históricas circulam (acessibilidade dessas 
informações), considerando a importância do Google para sua 
circulação. 

Para responder a essas questões, é necessário retomar a 
ideia de autoridade das páginas web que são disponibilizadas na 
página de resultados, pois se sabe que a questão da 
confiabilidade de uma página web é um dos pilares de 
funcionamento do motor de busca do Google. É prudente 
considerar que a ideia de autoridade não significa que as 
informações constantes em determinada página web são 
inteiramente confiáveis do ponto de vista da História como 
ciência. Por outro lado, também não é possível descartar a 
possibilidade de essas páginas serem fontes seguras de 
informações históricas. Assim, uma das questões importantes entre 
a relação do Google e as informações históricas é a que diz 
respeito à credibilidade. 

O historiador Carlo Ginzburg, em entrevista concedida em 
razão da conferência Fronteiras do Pensamento, realizada em 
Porto Alegre, discorre sobre a questão da credibilidade em 

relação a esse serviço de busca, que oferece respostas rápidas 
sobre quase tudo (FRONTEIRAS, 2012), o que não significa que a 
Internet seja autossuficiente, já que suas informações são oriundas 
de outros suportes, ou de outras tecnologias mais antigas como os 
livros, as bibliotecas, as relações interpessoais cara a cara e a 
relação professor-aluno. A combinação entre essas tecnologias e o 
Google está posta e, para Ginzburg, “rejeitar o Google seria 
absurdo, assim como rejeitar as bibliotecas seria ainda mais 
absurdo. O desafio é atravessar ambos” (GINZBURG, 2010). Como 
argumenta o historiador, uma vez que a combinação parece 
inevitável, o grande problema é como trafegar por esses ambientes. 

Se as informações históricas em ambiente web são 
informações baseadas em informações que estão em circulação 
também em outros ambientes, a confiabilidade das informações 
que estão disponíveis na rede está associada à autoridade da 
palavra escrita, em contraposição às outras fontes de informação. 
As informações históricas disponíveis na rede sofrem de problemas 
semelhantes aos daquelas que estão disponíveis em outros suportes 
e, por isso, é necessário “ensaiar novos usos da Web, como de 
qualquer outra fonte, sabendo que nem tudo é verdade” 
(GINZBURG, 2010). Mas dadas as particularidades do texto 

eletrônico, aliadas à possibilidade de consultas a diversas fontes de 
informação em um tempo reduzido, a questão da credibilidade 
adquire contornos distintos do texto impresso. 

Considerando a organização dos sistemas de buscas e a 
velocidade com que as respostas às perguntas são entregues, a 
seleção de fontes confiáveis está cada vez mais a cargo do próprio 
usuário final, e não às filtragens anteriores. Uma dessas filtragens está 
nas palavras-chave utilizadas pelo navegante durante a busca de 
informações. Esse é um dos processos que este estudo busca 
analisar. 

Dado que a interação principal entre o usuário e o buscador 
é a palavra-chave digitada em sua página inicial, esse processo se 
torna a chave para compreender a relação entre alunos e 
informações históricas. Como já vimos, a forma de busca do Google 
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combina palavras-chave das páginas web com a autoridade que 
essas páginas possuem. Podemos inferir então que, quanto mais 
específica for a busca, com maior quantidade de palavras, maior 
a probabilidade de se obter um resultado mais pertinente. Porém, 
conforme os dados expostos adiante, essa não é a realidade do 
funcionamento do serviço e também do comportamento do 
usuário final, inclusive aqui no Brasil. Em uma pesquisa realizada nos 
últimos três meses de 2011, que analisou as buscas feitas nos 
serviços de busca aqui no Brasil, constatou-se que 26,03% delas 
foram realizadas com apenas uma palavra, conforme 
demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Todas as buscas realizadas durante 12 semanas com término 
em 26/11/2011, divididas pelo número de palavras-chave usadas na 

pesquisa

 Ao analisar o Gráfico 1, é possível perceber que a maioria 
das buscas foi feita com apenas uma palavra. Ademais, há 
também uma grande quantidade de buscas que usavam duas ou 
três palavras. Dessa maneira, pode-se deduzir que o uso de até três 

palavras é suficiente para chegar até a informação, ou ao item 
desejado em mais de 60% das operações de busca. Resta avaliar se 
essa situação se repete também na busca por informações históri-
cas pertinentes na construção de explicações históricas, como no 
caso deste estudo. 

Se a digitação das palavras-chave é a primeira parte de 
uma pesquisa, qual seria o papel desse processo em uma 
aprendizagem histórica no ambiente web? O ato de formular 
palavras-chave pode ser uma etapa da aprendizagem histórica no 
ambiente da Internet?

A PESQUISA

Para atender a questão formulada anteriormente, foi 
necessário acompanhar e registrar os movimentos realizados por 
alunos do ensino básico durante uma pesquisa histórica na Internet. 
Para compreender a relação entre a formulação de palavras 
chave durante a busca na Internet com o desenvolvimento do 
conhecimento histórico, foi necessário coletar dados de forma 
consistente, que permitissem a realização do estudo que 
respondesse à questão anterior. 

Essa coleta de dados precisaria atender a algumas 
condições para que a pesquisa fosse eficaz. Em primeiro lugar, seria 
necessária uma análise demorada das formas de navegação de 
um usuário, o que tornava quase impraticável uma investigação 
individual, com cada aluno, enquanto este navegasse pela 
Internet. Ainda seria importante que a pesquisa ocorresse em 
ambiente escolar, já que o objetivo era compreender como a 
Internet, no conjunto das TICs, pode auxiliar na aprendizagem 
histórica. Por isso, para entender como a seleção e a articulação 
das informações seriam realizadas durante uma atividade de 
História, era importante a gravação de uma situação de pesquisa 
realizada pelos alunos. Essa gravação deveria ser simultânea, a fim 
de comparar os dados de um mesmo grupo em uma mesma 
atividade, dentro do ambiente escolar. Assim, a solução técnica 
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seria dispor de um laboratório de informática escolar que possuísse 
um aplicativo de gravação em cada microcomputador utilizado. 

A pesquisa foi realizada em novembro de 2011, no Colégio 
Marista Arquidiocesano, situado no bairro da Vila Mariana em São 
Paulo, um colégio privado mantido pela ordem dos maristas que 
atende a um público das classes A e B da cidade. A escolha do 
colégio se deu pela estrutura do laboratório de informática que 
permitia, além da realização da pesquisa na Internet pelos alunos, 
a gravação dessa pesquisa em formato de vídeo digital. A 
disponibilidade da escola em ceder o seu espaço para a pesquisa 
também foi importante na escolha do local. 

Em conversa com alguns professores de História, foi possível 
descobrir que as turmas do 9º ano do Ensino Fundamental estavam 
realizando pesquisas na Internet sobre o protagonismo juvenil no 
século XX. Essa pesquisa, que envolvia as disciplinas de História e 
Geografia, estava inserida em um projeto maior desenvolvido pela 
rede de colégios maristas, chamado de Projeto de Literacia. A 
rede de colégios adotou esse projeto com base nos princípios da 
Unesco, que considera as décadas entre os anos de 2003 e 2012 a 
Década da Literacia. A concepção de literacia adotada no 
projeto era:

O domínio dos conhecimentos e a capacidade 
de mobilizá-los para um fim social é um 
processo longo e complexo que envolve o 
acesso a múltiplas situações de aprendizagem. 
Ou seja, quanto maior a quantidade e 
diversidade de situações de aprendizagem 
vivenciadas, maior será a aquisição de 
conhecimentos e a possibilidade de debates, e 
assim, mais competente e literata uma pessoa 
poderá se tornar (MARISTAONLINE, 2012, s/p).

A ideia de trabalhar com as múltiplas situações de 
aprendizagem levou os professores dessa série a buscarem um 
trabalho integrado sob um grande tema, que deveria resultar em 

uma produção eletrônica (em um aplicativo de apresentação 
chamado Prezzi) a ser exibido no congresso virtual. 

O grande tema que foi definido para basear o projeto foi o 
da cultura juvenil, um eixo de integração das disciplinas de História e 
Geografia durante o último trimestre do ano. Como as duas 
disciplinas abordavam a geopolítica mundial e as relações de 
poder no século XX, houve possibilidade de trabalho em conjunto 
dos professores. Para desenvolver o trabalho, os alunos deveriam 
realizar a pesquisa de diversos assuntos, como o movimento hippie, 
moda juvenil, música, entre outros assuntos dentro do século XX. 
Essas pesquisas foram realizadas na Internet e houve uma grande 
atuação dos professores auxiliando na seleção de conteúdos para 
o trabalho. 

Se a intenção do Projeto de Literacia era propiciar uma 
maior diversidade de situações de aprendizagem, é possível 
identificar, em depoimento dos professores, que o trabalho em 
atividades de pesquisas na web traz muitos desafios, entre eles o 
dilema entre a intervenção do professor, direcionando a pesquisa, 
ou o ato pedagógico de se trabalhar com a abertura permitida na 
web. 

Portanto, para a realização desta pesquisa, foi necessário 
criar um tema próximo ao que estava sendo desenvolvido pelos 
professores de História e Geografia e que, ao mesmo tempo, 
trouxesse um caráter de novidade que justificasse uma busca ou 
pesquisa na Internet. 

O tema próximo encontrado foi a inserção do jovem em 
movimentos políticos a partir de 1960. Esse tema e sua periodização 
se fizeram relevantes naquele contexto, uma vez que, além de a 
cultura juvenil estar sendo discutida no projeto institucional, a 
juventude havia ganhado o protagonismo em movimentos políticos 
importantes como a Primavera Árabe nos países de cultura árabe, o 
Occupy Wall Street nos Estados Unidos, e o 15 de Maio na Espanha. 
Essas questões, presentes na sociedade atual, que ainda são 
vivenciadas e debatidas, são socialmente ativas. Tais questões 
foram propostas em detrimento de conteúdos canônicos de 
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História. 
O conceito de questões socialmente ativas vem das 

discussões sobre educação do mundo anglo-saxão nos anos de 
61970 e 1980 . Consideradas controversas, as questões socialmente 

ativas são acima de tudo sociais, e cientificamente vivas, pois os 
pesquisadores discordam sobre quais serão as respostas válidas 
(TUTIAUX-GUILLON, 2011b). “Esse tipo de questão representa um 
desafio social, mobiliza valores, interesses e é portador de 
emoções. Muitas vezes, é politicamente sensível” (TUTIAUX-
GUILLON, 2011b, p. 25).

Devemos considerar que, se a tarefa do educador frente à 
grande variedade dos tipos de informação disponíveis na web é 
desenvolver habilidades que envolvem seleção, crítica e análise 
dessas informações, não é mais possível para o professor de 
História de hoje ignorar tais questões, principalmente quando estas 
resultam de demandas sociais ou políticas, como o papel político 
do jovem na sociedade contemporânea. Portanto, a formação 
da cidadania implica o enfrentamento dessas questões, como 
aponta Tutiaux-Guillon (2011b, p. 36):

[...] a formação de cidadãos para o 
pensamento crítico é muito diferente do 
modelo positivista da República: não é só 
construir um conhecimento apoiado na 
vigilância para não ser enganado, é necessário 
administrar informações contraditórias, mudar 
p e r s p e c t i v a s  e  e s c a l a s ,  e  e x p l o r a r  
interpretações diferentes, além de situá-los 
sociopolítico e historicamente, apontando 
controvérsias implícitas (valores, interesses, 
manipulação, argumentos e discursos de 
propaganda) e ligando argumentos científicos 
sobre as posições éticas e políticas.

O uso da Internet parece ser um dos caminhos possíveis 

para auxiliar o professor de História a desenvolver em suas aulas 
situações em que se trate de informações contraditórias e 
controversas, desde que as etapas do uso da Internet para esse fim 
sejam devidamente conhecidas pelos educadores. Entre essas 
etapas está a busca e a seleção de informações históricas que irão 
dar base para a resolução (ou não) de questões importantes para a 
formação histórica do aluno. Portanto, respeitando o tema do 
trabalho das disciplinas de História e Geografia no colégio, e 
buscando fomentar questões sociais que ainda são presentes na 
contemporaneidade, delineou-se o tema de pesquisa entre os 
movimentos juvenis no mundo a partir de 1960 e foram sugeridos 
para os alunos os seguintes movimentos políticos: 

· Maio de 68 (França); 

· Caras-pintadas (Brasil); 

· Primavera Árabe (Oriente Médio); 

· 15 de Maio (Espanha); 

· Occupy Wall Street (Estados Unidos). 

Para fomentar o interesse pela atividade, foi dada aos 
alunos a liberdade de escolherem o tema que mais lhes interessasse. 
Essa abertura foi importante também para entender a importância 
atribuída pelos alunos aos eventos. 

Com a concordância da professora de História a classe 
selecionada para a investigação realizou o trabalho de forma 
monitorada, em que os alunos foram instruídos preliminarmente 
sobre a atividade individual que realizariam e, para tal, foi projetado 
o slide representado na Figura 2 a fim de explicitar a realização da 
tarefa. 
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Figura  1 – Instruções para a pesquisa 
divulgadas para os alunos

 A pesquisa contou com a participação de 26 alunos de 
uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental II. Esses alunos 
geraram 26 arquivos em formato de vídeo digital (wmv) com 
duração média de 29 minutos cada um. A gravação se deu por 
meio do software Cantasia, que captura todos os comandos 
efetuados no computador. Os arquivos gerados por esse software 
permitiram a análise dos passos realizados pelos alunos durante a 
gravação dentro dos objetivos estabelecidos para este estudo. 
Além da pesquisa na Internet, solicitou-se aos alunos a criação de 
uma apresentação com base nas informações selecionadas, 
utilizando o software PowerPoint. Por isso também foram gerados 
26 arquivos em formato ppt (extensão do software PowerPoint). 
Como o PowerPoint é um programa de uso comum no meio 
escolar, os alunos demonstraram familiaridade com o seu manuse-
io e assim o uso do software não se tornou um complicador durante 
a coleta. Ademais, o uso do laboratório de informática é regular no 
colégio pelas mais variadas disciplinas, o que auxilia na intimidade 

dos alunos com a informática. 
A análise dos arquivos buscou compreender as operações 

cognitivas presentes no decurso da realização das três etapas da 
navegação pela Internet: o acesso à informação, a seleção das 
informações e suas articulações, que visam criar explicações 
coerentes. Para isso, foram analisadas as formas de busca que os 
alunos empreenderam para chegar às informações desejadas, as 
decisões desses alunos ao fazer suas escolhas entre as diversas 
informações históricas disponíveis nas páginas web e, por último, as 
formas de organização dessas informações nos slides. 

Durante a análise dos vídeos, foi possível observar que 
existem operações comuns realizadas por todos os alunos na 
execução da pesquisa, como, por exemplo, o acesso à página do 
Google para realizar buscas utilizando uma determinada expressão 
ou palavra-chave. 

Essa forma de chegar a um alvo desejado durante a 
navegação não é exclusiva em situação de pesquisa escolar; 
também é empreendida pela maioria das pessoas quando iniciam 
a navegação na web. 

Todos os vídeos foram assistidos durante essa pesquisa e as 
ações dos alunos foram registradas no aplicativo de anotações 
Evernote. Para garantir a confidencialidade de cada aluno, as 
fichas receberam o nome aluno em conjunto com uma numeração, 
que foi atribuída de maneira aleatória.

A partir da coleta desses dados, foi possível realizar a análise 
das palavras-chave utilizadas pelos alunos durante sua pesquisa, 
buscando também compreender as estratégias estabelecidas 
pelos alunos para localizar as informações sobre os temas 
apresentados na web, bem como o uso de conceitos históricos para 
desenvolver essas palavras-chave.

A Tabela 1 foi organizada pelos tipos de palavras-chave, a 
quantidade de vezes que esses tipos foram usados e a 
porcentagem de cada tipo dentro do total. A tabela consolida as 
palavras-chave em tipos que permitem uma análise das formas de 
pesquisa e sua relação com as informações encontradas, além de 
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evidenciar um pensamento histórico nas escolhas desses tipos. 
As palavras-chave classificadas como “nome do evento” 

são os termos usados a partir dos temas de pesquisa que foram 
sugeridos no slide projetado aos alunos (Figura 2) durante a 
explicação da pesquisa. Os temas eram: 

 Maio de 68
 Caras-pintadas
 Primavera Árabe
 15 de Maio (Espanha)
 Occupy Wall Street (Estados Unidos)

Mas esses não foram os únicos tipos de palavras-chave 
utilizados. Durante a pesquisa, novos termos ou palavras-chave 
foram usados para a busca pelo Google. Esses termos surgiram 
após leituras de páginas web ou de leituras de imagens usadas ao 
longo da pesquisa. Essas palavras-chave foram classificadas 
como “novas conexões”, que foram realizadas pelos alunos 
durante a pesquisa. 

Em outros momentos, os alunos realizaram a pesquisa com 
perguntas diretas, a fim de buscar resultados mais específicos, 
como “o porquê do movimento dos caras-pintadas” ou “o que é 
Occupy Wall Street”. Essas perguntas foram classificadas como 
“perguntas funcionais sobre o tema”. 

Houve situações em que os alunos usaram informações 
mais específicas para localizar os termos, incluindo data e local do 
evento pesquisado. Essas palavras-chave foram classificadas 
como “perguntas pontuais”, para marcar a especificidade da 
busca. 

E por último, alguns alunos utilizaram o buscador para 
localizar sites específicos, onde realizariam a sua busca. Essas 
palavras-chave foram classificadas como “busca em site 
específico”. 

Assim, após contabilizar as palavras-chaves utilizadas para 
o acesso a essas informações, os dados foram organizados 

conforme podem ser visualizados na Tabela 1: 

Tabela 1  – Contagem dos tipos de palavras-chave utilizadas 
durante a pesquisa

 É importante relembrar que as buscas foram realizadas de 
acordo com o tema escolhido pelos alunos entre cinco temas 
propostos. Esses temas compunham um grande tema: os 
movimentos juvenis no mundo a partir de 1960. Como era de se 
esperar, os nomes dos movimentos foram os termos de busca mais 
utilizados pelos alunos, sendo responsáveis por 48% dos tipos de 
palavras-chave utilizados, conforme a Tabela 1. Os nomes foram 
projetados durante todo o tempo no laboratório de informática 
onde os alunos realizaram a pesquisa. 
 Ao analisar as palavras-chave utilizadas pelos alunos, 
percebe-se que, em média, foram utilizadas quatro palavras. Essa 
discrepância com a média geral de buscas é explicada por dois 
pontos: os temas históricos que foram expostos no slide possuíam 
mais de quatro palavras; além disso, podemos considerar a própria 
característica das expressões que delimitam um tema histórico, pois 
geralmente buscam especificar um conjunto de ações em 
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Tipo de palavra-chave Quantidade Porcentagem 

Nome do evento 22 48% 

Novas conexões 11 24% 

Perguntas funcionais sobre o 
tema 

6 13% 

Perguntas pontuais 5 11% 

Busca em site específico 2 4% 
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conceitos que definam esse tema. 
 Se considerada a forma de funcionamento do motor de 
busca do Google e sua taxa de sucesso, poderia se entender que 
a busca direta pelo termo proposto deveria ser suficiente para a 
pesquisa dos alunos. Durante a análise das páginas de resultados 
encontradas pelos alunos, constatou-se que, em todas as 
pesquisas nas quais o “nome do evento” foi utilizado, páginas 
relevantes como a enciclopédia (Wikipédia), páginas de temas 
escolares (Brasil Escola) e periódicos (Folha de S.Paulo) estavam 
disponíveis entre as primeiras opções na página de resultados da 
busca, conforme exemplo a seguir.

Figura 1 – Página de resultados do Google do termo “maio de 68”
 Em todos os casos os alunos clicaram em pelo menos um 

dos links nessas páginas. Isso pode nos dar como evidência que a 
taxa de sucesso de busca de informações históricas durante essa 
pesquisa foi alta. Além disso, podemos considerar que, nesse caso, o 
acesso a informações históricas foi relativamente simples durante a 
navegação na Internet. 
 Nesse sentido, pode-se amenizar a preocupação de 
consultas a páginas não confiáveis sobre o tema. Decerto, não é 
possível descartar a possibilidade de as páginas possuírem 
informações incorretas ou mesmo descartar tendências ideológicas 
que levam a apenas uma visão sobre os eventos. Mas, por outro 
lado, essas páginas estão hospedadas em veículos conhecidos e 
com propostas de dar seriedade aos textos disponíveis, o que 
explica, dentro do esquema de funcionamento do Google, as 
indicações recebidas dessas páginas por outras páginas web, 
determinando o seu grau de autoridade. 
 Mas, o ponto mais importante surge ao analisar os tipos das 
palavras-chaves usadas durante a pesquisa. Percebe-se que o item 
“novas conexões” possui 24% do total das palavras-chave utilizadas 
por 11 alunos. Isso significa que esses alunos utilizaram novos termos, 
criados por eles ao longo da pesquisa sobre o tema. Essas novas 
conexões podem ter surgido por conta da leitura de textos e 
imagens que os alunos realizaram durante a navegação. Tais 
conexões representam relações que não foram preestabelecidas, 
facilitadas pelas características de uma organização hipertextual e 
descentralizada da rede mundial de computadores. 
 Essa quantidade de consultas que surgiram durante a 
pesquisa pode ser significativa por dois motivos. Primeiramente, ao 
considerarmos que as buscas por palavras-chave diretas trazem os 
resultados mais próximos do que se busca, não seria necessário uma 
segunda pesquisa para localizar o tema escolhido por cada aluno. 
Em segundo lugar, em uma pesquisa aberta, em que o aluno não 
precisaria responder a questões específicas, não haveria 
necessidade de aprofundamento do tema ou a realização de 
novas buscas usando novas palavras-chave. 
 O Quadro 3 busca organizar essas novas conexões por tema 
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pesquisado: 

Quadro 1 – Novos termos de busca criados pelos alunos a partir da 
leitura de páginas da web

 Dentro de um contexto de facilidade de acesso à 
informação, é valiosa a habilidade de sintetizar e reconhecer 
conexões padrão. Essa habil idade, nomeada como 
“conectivismo” (SIEMENS, 2005), traz consigo concepção da 
necessidade de iniciativas que busquem novas informações para 
além do conjunto informacional característico das velhas certezas 
sobre determinado objeto de conhecimento. 

Mas qual seria o ponto de partida para desenhar essas 
estratégias? Alguns dados analisados a partir das buscas 
realizadas pelos alunos podem ajudar a responder a essa questão. 

Foi constatado que 24% do total de palavras-chave 

utilizadas pelos alunos foram formuladas após uma primeira leitura 
de páginas da web acessadas sobre o tema pesquisado. Esse tipo 
de ação foi empreendido por 10 alunos, que estabeleceram novas 
conexões a partir dos textos lidos, criando assim novas estratégias de 
busca.

Essas novas conexões estão relacionadas com o conceito 
de insights, definidos por Santaella (2004) como pequenas luzes que 
se acendem indicando o caminho da compreensão do 
pesquisado. Os insights ocorrem em situações que, de alguma 
forma, são surpreendentes para o navegante, ou seja, em 
momentos em que não possui esquema mental pronto para resolver 
a questão apresentada. Dizer que um usuário teve um insight 
significa dizer que ele descobriu uma rota eficaz durante sua 
navegação, a qual o conduziu a um resultado final esperado. 

A presença de insights sinaliza a compreensão pelo 
navegante dos operadores que possuía, e de sua habilidade em 
manipulá-los para atingir o alvo desejado (SANTAELLA, 2004). A 
existência do insight pode significar, além da compreensão dos 
procedimentos de navegação para chegar a um alvo desejado 
(como um clique em determinado local da página), a criação de 
novos esquemas mentais sobre a navegação na Internet a partir da 
formulação de novas estratégias de busca para chegar a esse 
mesmo alvo. Assim, ao perceber o sucesso obtido pela ação 
derivada do insight, o navegante passa a realizá-la em situações 
análogas, o que significa a aquisição do aprendizado das formas de 
navegação, como explica Santaella (2004, p. 178-179): 

Suas estratégias de buscas são acionadas 
mediante avanços, erros e autocorreções. Seu 
percurso caracteriza-se, portanto, como um 
processo auto-organizativo próprio daquele que 
aprende com a experiência. Por meio desse 
aprendizado, o navegador detetive vai 
gradativamente transformando as dificuldades 
em adaptação.

O que resta é constatar se há alguma relação entre o 

Tema Termos criados 

Maio de 68 

Revoltas universitárias 

Desfecho da revolta de maio de 68 

Primavera de Praga 

Movimento dos Caras-pintadas 

Anti-inflacionário 

Impeachment de Fernando Collor 

Ditadura militar 

Caras-pintadas ditadura 

Primavera Árabe 

A morte de Kadafi 

Oriente Médio e o norte da África desde 18 de dezembro 

Evolução da Primavera Árabe 

 



REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

151

aprendizado adquirido por meio de insights e outros tipos de 
aprendizados, como o aprendizado histórico, por exemplo. Para 
atingir tal constatação, é importante considerar que o 
procedimento de formular novas palavras-chave não é algo 
mecânico, mas parte da prática de leitura e também da 
interpretação de informações constantes na página web 
acessadas pelo navegante. Em um ambiente web, o processo de 
leitura sofre influência importante da organização hipertextual da 
rede, que permite relações realizadas tanto de maneira direta – 
quando um hiperlink destacado na página é clicado pelo mouse – 
como de maneira indireta – quando existe o ato de formular novas 
buscas a partir da leitura de um texto (ou hipertexto) na Internet. 
Como assinala Siemens (2005), essa capacidade de buscar e 
reconhecer conexões e padrões entre diversos textos é uma 
habilidade valiosa na sociedade contemporânea. 

A análise do material produzido pela pesquisa tornou 
possível destacar algumas evidências do pensamento histórico 
que estão relacionadas com os insights produzidos durante a 
navegação. Tal conclusão parte da análise das palavras-chave 
produzidas a partir das novas conexões realizadas pelos alunos. 
Essas palavras-chave, agrupadas por suas características, 
demonstram tipos de operações cognitivas que estão contidas no 
pensamento histórico. 

Após analisar as palavras-chave utilizadas, conforme 
Quadro 3, foi possível tipificá-las  e demonstrar como essas novas 
conexões estão relacionadas com as operações cognitivas 
concernentes ao pensamento histórico. 

Um primeiro tipo de palavra-chave, analisado dentro 
dessa perspectiva, evidenciou a realização de uma operação 
cognitiva que envolveu uma nova tematização da pesquisa a 
partir do movimento estudado por alguns alunos, que buscaram 
relacionar os movimentos pesquisados a outros movimentos ou 
temas históricos. Como exemplo desse tipo de operação cognitiva 
pode-se destacar o uso das palavras “revoltas universitárias” e 
“Primavera de Praga”. Nessas novas conexões, foi possível 

observar que, além da identificação do fato histórico em si, esses 
alunos distinguiram a estrutura do evento (revoltas, manifestações, 
movimentos juvenis) realizando, assim, novas conexões a partir dos 
padrões históricos identificados. Essas novas palavras-chave 
representam uma expansão de ideia de “movimento juvenil” para 
além de Maio de 68. 

Um outro grupo de palavras-chave demonstra o uso de 
marcadores específicos para a organização temporal do tema 
pesquisado. Tal organização se fez necessária para criar uma 
periodização que embasasse a explicação do tema. São exemplos 
desse tipo de operação o emprego das palavras-chave como 
“desfecho da revolta de maio de 68” e “evolução da Primavera 
Árabe”. Ainda sobre a tentativa de organização temporal, pode-se 
assinalar o uso de palavras-chave que indicaram a experiência de 
alguns alunos em organizar temporalmente as informações 
encontradas, buscando uma possível extensão temporal do tema 
pesquisado. Se enquadraram nessas operações o emprego das 
palavras-chave “ditadura militar” e “caras pintadas ditadura”. 
Nesses dois exemplos, há indicação de tentativas de se realizarem 
combinações temporais entre períodos diferentes, a fim de 
identificar mudanças e buscar explicações para o tema 
pesquisado. 

Faz parte ainda das tentativas de organização temporal o 
emprego das palavras-chave “impeachment de Fernando Collor” e 
“a morte de Kadafi”. O uso dessas palavras é um indicador da busca 
por um evento específico dentro do tema pesquisado, a fim de ser 
combinado com outros eventos dentro do tema de consulta. 

Pode-se ainda identificar nos exemplos das novas conexões 
realizadas a organização das relações temporais do evento 
pesquisado com o espaço em que se desenvolveu, como 
demonstra o uso das palavras-chave “Oriente Médio e o norte da 
África desde 18 de dezembro”. O uso dessas palavras-chave auxilia 
a organização temática da pesquisa empreendida pelo aluno. 

A exceção a esse agrupamento das palavras-chave que 
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denotam operações cognitivas foi o uso do termo “anti-
inflacionário”, empregado em uma nova busca. A utilização dessa 
palavra-chave provavelmente não demonstra com clareza uma 
operação cognitiva dentro do pensamento histórico, mas sim a 
não compreensão de um termo que ajudaria na elaboração da 
explicação sobre o tema. 

Dessa forma, dentro de um ambiente web, os insights 
podem trazer evidências do pensamento histórico com base em 
conexões estabelecidas a partir de leituras iniciais de páginas web 
criando a possibilidade de sugerir que, em um planejamento de 
sequências didáticas, e também em futuras pesquisas sobre o 
tema, onde se esperaria uma mobilização do pensamento 
histórico já no passo inicial de busca na Internet, faz-se necessário 
empregar uma estratégia que incentive os alunos a criarem suas 
próprias perguntas a serem digitadas nos serviços de busca.

NOTAS

1
 Esse artigo é decorrente da tese de doutorado “O pensamento 

histórico em redes hipertextuais” defendida em 2013. 

2 
“Bing Brasil passa Google.com no ranking dos buscadores no 

país”. (2011). Disponível em:
 <http://www.serasaexperian.com.br/release/noticias/2011/notici
a_00728.htm>. Acesso em: 12 nov. 2012.

3
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4
 “Facebook ultrapassa o Google em acessos pela primeira vez no 

Brasil”. Disponível em:
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2013.

6
A Bolha de 1999 foi uma crise financeira que atingiu principalmente 

empresas norte-americanas da chamada nova economia, como 
Internet, tecnologia e biotecnologia. Isso se deu em parte pela 
corrida por ações desses segmentos, mesmo suas empresas 
apresentando prejuízo. Como resultado, o índice Nasdaq, a bolsa 
que concentra as ações da nova economia, chegou a recuar 
13,5%, uma das maiores quedas da história (BOLHA, 2000).

7
 A esse respeito, consultar THÉNARD-DUVIVIER, F. (Coord.) 

L'enseignement des questions socialement vives en histoire et 
géographie. Actes du Colloque Organisé par le SNES et le CVUH. 
septembre 2008. Edité en octobre 2008. Disponível em: 
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OS DILEMAS CONTEMPORÂNEOS, A JUVENTUDE E AS FORMAS 
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RESUMO

 O ensino de história tem função estratégica no preparo do jovem para a vida pública, reconhecida pela 
tradição disciplinar e pelo consenso social. O objetivo deste artigo é captar as formas de pensar da juventude na 
contemporaneidade relacionando a política e a educação histórica. A parte empírica da pesquisa conta com 
instrumentos de pesquisa qualitativa. Selecionamos 10 estudantes do curso de história da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), de ambos os sexos, maiores de 18 anos, voluntários, trabalhadores, com variados perfis sociocultura-
is. Trabalharemos em perspectiva fronteiriça entre a história do pensamento político e a história das ideias. Intenta-
mos estabelecer como uma ideia teve seu estatuto político alterado perante a sociedade. Quentin Skinner é a 
referência básica. O processo educacional, em definitivo, deve ser conduzido por meio de uma abordagem, cujo 
foco primordial seja o reconhecimento das concepções culturais do jovem, ao contrário das práticas atuais que 
direcionam seu foco para as representações sobre a juventude.

Palavras-chave: Juventude. Formas de Pensar. Educação Histórica.

ABSTRACT

 The teaching of history has strategic role in preparing youth for public life, recognized by disciplinary tradition 
and social consensus. The aim of this paper is to capture the ways of thinking of youth in contemporary relating to 
political and historical education. The empirical part of the research relies on qualitative research instruments. 
Selected 10 students of history at the State University of Londrina (UEL), of both sexes, 18 years, volunteer workers, with 
varying socio-cultural profiles. Work in perspective frontier between the history of political thought and the history of 
ideas. We strive to establish such an idea had changed their political status in the society. Quentin Skinner is the basic 
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reference. The educational process should be conducted by an 
approach whose primary focus is the recognition of cultural con-
ceptions of the young, unlike current practices that direct their 
focus to the representations of youth.

Keywords: Youth. Ways of Thinking. History Education.

INTRODUÇÃO

A
sociedade contemporânea estaria vivenciando grande 
risco de dissolução, uma vez que os indivíduos não se 
enquadrariam mais em uma cultura política fundamenta-

da na dimensão coletiva e solidária da vida (BECK, 2011). O temor 
generalizado é que o espaço público estaria caminhando gradu-
almente para a desagregação, pois as relações sociais na con-
temporaneidade estariam restritas a um padrão individualista e 
subjetivo (BAUMAN, 1998).

O cenário contemporâneo, segundo tese corrente, 
revelaria situação caótica em virtude do modelo de subjetivação 
no qual estão apoiados os indivíduos, cuja característica básica 
seria o alheamento em relação ao outro. Por alheamento 
denomina-se a “atitude de distanciamento, em que a hostilidade 
ou o vivido persecutório são substituídos pela desqualificação do 
sujeito como ser moral” (COSTA, 2000, p. 81).

O colapso do regime comunista no Leste Europeu e, 
sobretudo, o consenso de Washington que finca as bases 
(neo)liberais tem sido visto pela comunidade acadêmica como a 
razão de grande parte dos males de nossa época. A derrocada do 
projeto comunista teria gerado uma descrença generalizada com 
relação à existência de alternativas para o capitalismo. Portanto, 
pensar alternativas viáveis à vida contemporânea fora desse 
sistema seria operação impossível.

A alternativa poderia ser tão agressiva e/ou pior que o 
modelo que se deseja substituir? Tal hipótese carece de bases 

lógicas. Se a exacerbação do individualismo chegou a uma 
situação que beira o nonsense, não devemos, em nome disso, 
inverter a lógica e clamar pela completa neutralização da 
liberdade, pois

O desejo de liberdade nasce da experiência da 
opressão, isto é, da sensação de não se poder 
deixar de fazer o que se preferiria não fazer (ou 
não poder abster-se de o fazer sem se expor a 
uma pena que é ainda mais desagradável do 
que a rendição à exigência original), ou da 
sensação de não se poder fazer o que se 
desejaria fazer (ou de não poder fazê-lo sem se 
expor a uma pena mais dolorosa do que a 
abstenção dessa acção) (BAUMAN, 1989, p. 81).

No “admirável mundo novo” todas as trajetórias possíveis 
conduziriam à dimensão individual – exacerbada em radical 
egoísmo, segundo a sensibilidade de alguns analistas –, cujo 
resultado concreto teria sido o decréscimo da solidariedade no 
plano coletivo. Sendo assim, em primeiro plano estariam as escolhas 
de cada indivíduo, sem a preocupação da repercussão dessas 
escolhas na vida do próximo.

Ser feliz é a norma no tempo presente. Haveria uma 
obrigação em conquistar tal bem subjetivo. A não concretização 
desse ideal seria falta grave do indivíduo. O problema reside na 
maneira como tal procura é realizada. Hegemonicamente, não 
ocorre análise ética das repercussões coletivas das decisões e 
escolhas individuais, bem como há uma tendência de esperar que 
tal realização seja obtida por esforços de terceiros (família, Estado, 
etc.).

Lipovetsky (1989) descreveu esse processo complexo e 
multifacetado como sendo o que marca o “fim do homo politicus”, 
ou seja, aquele que de alguma maneira e em algum nível ainda 
analisa e pondera o impacto de suas decisões/ações sobre a 
coletividade. Em lugar deste teria surgido o “homo psychologicus”, 
cujo foco primordial é o seu bem estar e as suas satisfações 
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subjetivas, ficando o social em segundo plano. Portanto, teríamos 
uma ruptura inegável.

Estamos analisando, portanto a transição da modernidade 
para a pós-modernidade. Substancial diferença separa os dois 
momentos históricos. Seguindo o pensamento de Bauman (1998, 
p. 10): 

Os mal-estares da modernidade provinham de 
uma espécie de segurança que tolerava uma 
liberdade pequena demais na busca da 
felicidade individual. Os mal-estares da pós-
modernidade provêm de uma espécie de 
liberdade de procura do prazer que tolera uma 
segurança individual pequena demais.

 A pós-modernidade teria então ganhos e perdas para os 
atores sociais. Não poderia ser diferente. Qualquer fenômeno 
histórico, em razão de sua complexidade, bem como do padrão 
epistemológico vigente, não comporta uma análise unívoca.

Lipovetsky (1989), por seu turno, sustenta que na Era do 
Vazio, os atores sociais estariam gradativamente desertando do 
espaço público. Tornar-se-iam cada vez mais imersos em uma 
cultura permeada pelo hedonismo, pelo narcisismo, pelo 
individualismo, portanto, hegemonicamente oposta à dimensão 
coletiva da existência. Na era pós-moderna a dinâmica social 
seria marcada pela fluidez nas relações sociais. Assim sendo, os 
valores e as instituições sociais, bem como o sentido histórico 
padeceriam de inegável anacronismo.

O sociólogo Bauman (1998, p. 10) defende que “os homens 
e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas 
possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade”. Não 
teríamos alcançado uma época de plena superação dos 
problemas, pelo contrário, pois, se em todas as épocas da história 
humana sempre vigorou alguma ordem, atualmente estaríamos 
vivendo um momento de exacerbação de uma ordem 
excludente, individualista e narcisista.

A condição humana na pós-modernidade apresenta 
problemas conhecidos desde tempos remotos. A produção de 
“estranhos” e “indesejáveis” – o “aluno problema” é um desses tipos 
sociais – por parte da sociedade persiste. A preservação da ordem é 
outro elemento estrutural que apresenta continuidade, malgrado 
em novo formato. Pensamentos, discursos ou ações divergentes 
serão considerados como obstáculos e, desse modo, em casos 
extremos, serão tratados como “sujeira”, cujo tratamento será a 
eliminação (BAUMAN, 1998; LYOTARD, 2008).

O capitalismo contemporâneo tem conduzido os indivíduos 
às pressões mais inusitadas, inéditas na história, especialmente ao 
exigir dos profissionais uma incessante capacidade de 
readaptação, sobretudo estando apto e aberto às transformações 
requeridas pela corporação, independentes do tipo.

A “cultura do novo capitalismo” (SENNETT, 2006) requer uma 
nova visão de mundo por parte do profissional, ou seja, uma pessoa 
preparada para um cenário de transformações constantes, pressão 
por realização de metas, competitividade, substituição 
permanente de pessoas do convívio próximo, relações interpessoais 
potencialmente conflituosas, dentre outras características.

Frente a um mundo em constante transformação, realizadas 
em ritmo, sentido e profundidade que desnorteia os atores 
envolvidos no processo, a reinvenção da identidade torna-se um 
imperativo categórico. Nesse sentido, o questionamento do autor 
torna-se imprescindível: "Quais os valores e práticas capazes de 
manter as pessoas unidas no momento em que as instituições em 
que vivem se fragmentam?" (SENNETT, 2006, p. 13).

De acordo com Sennett (2006, p. 13) há três desafios com os 
quais o sujeito ideal (homem ou mulher) se defronta para "prosperar 
em condições sociais instáveis e fragmentárias". Os desafios são:

(i) Em um mundo em constante transformação, em todas as 
instâncias da vida social, os sujeitos veem-se desafiados a cuidar 
simultaneamente de si e de suas relações com os outros e também 
gerenciar sua vida institucional, cuidando de suas tarefas diárias, 
enfrentando a provisoriedade cotidiana da existência.

(ii) Desenvolver constantemente novas competências e 
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novas habilidades de modo a atender as exigências de uma 
realidade social cada vez mais dinâmica. A meritocracia 
sepultará terminantemente o ideal do artesanato?

(iii) Tornar-se um “Homem Novo”, ou seja, adaptar-se a ser 
provisório e ver a tudo e a todos como provisório – o advento dos 
“Tempos Líquidos” (Cf. Bauman, 2007). As empresas não garantem 
mais o emprego de nenhum de seus colaboradores. A fluidez nas 
relações atingiu as relações afetivas (o “ficar”, por exemplo).

A vida na contemporaneidade foi marcada por muitas 
utopias, das mais variadas procedências. A utopia do Homem 
Novo permanece como uma das mais significativas. Está 
intrinsecamente ligada à problemática da infância, adolescência 
e juventude. À esquerda ou à direita do espectro político 
encontraremos configurações dessa utopia (FURET, 1995).

Sua força reside na reelaboração do mito da infância, cuja 
narrativa caracteriza tal idade da vida como sendo 
diametralmente oposta à idade adulta. Sendo assim, enquanto a 
infância seria fundamentada na espontaneidade e na 
naturalidade das ações humanas, a adultez seria pautada pelo 
calculo estratégico e pelo oportunismo nas ações. Em suma, nesse 
jogo, ao passo que a infância é tida como uma época de 
positividade, a adultez é considerada uma época de 
negatividade (CAMBI, 1999).

De um modo ou de outro, os desafios estão relacionados 
com a problemática da identidade social. Dois eventos podem 
dimensionar, ao menos parcialmente, os dilemas aos quais estão 
imersos os atores sociais na contemporaneidade. No que 
concerne às novas gerações a contemporaneidade é marcada 
por dois dilemas da mais alta magnitude:

O primeiro dilema está relacionado à evolução da ciência 
e sua real capacidade de transformação social. De um lado, há 
um acúmulo de conhecimento científico inegável sobre a 
infância, adolescência e juventude; de outro, a leitura 
hegemônica é a de que a sociedade ocidental se tornou incapaz 
de lidar com esse segmento etário-cultural. Dito de outra maneira: 
temos mais conhecimento e menos competência para lidar com 
os sujeitos.

No segundo dilema a questão é bem outra. Se as 
sociedades, ao menos as avançadas economicamente, são 
capazes de disseminar esse conhecimento por amplos segmentos 
da população (via instituições educacionais, culturais e/ou cultura 
midiática etc.); de outro, nos defrontamos com relatos de agentes 
responsáveis por essa disseminação de conhecimento (professores, 
educadores sociais, jornalistas etc.) a respeito da apatia dos 
beneficiários desse bem cultural.

Em suma, a condição humana tem tomado um rumo que 
aflige boa parte dos pensadores de nossa época. As análises dos 
intelectuais sobre a sociedade na contemporaneidade tendem ao 
pessimismo, pois consideram que o individualismo e o seu corolário, 
o narcisismo, estariam se tornando hegemônicos. Retornar ao 
pensamento arendtiano pode nos trazer algum alento, pois a 
filósofa nos lembra de que as

respostas são dadas diariamente no âmbito da 
política prática, sujeitas ao acordo de muitos; 
jamais poderiam se basear em considerações 
teóricas ou na opinião de uma só pessoa, como 
se se tratasse de problemas para os quais só existe 
uma solução possível (ARENDT, 2009, p. 13).

JUVENTUDE E SOCIEDADE: SOBRE O MÉTODO

O presente estudo é resultado da pesquisa Juventude, 
História Política e Educação Histórica: Diálogos Exploratórios², na 
qual exploramos as relações possíveis entre a História Política e a 
Educação Histórica, por meio do estudo da juventude na 
contemporaneidade. Utilizando fontes, métodos e teorias variadas, 
discutimos a constituição da juventude como ator histórico coletivo, 
contemplando a questão da identidade, da participação política e 
da constituição de significados.

Trabalharemos em perspectiva fronteiriça entre a história do 
pensamento político e a história das ideias. Intentamos estabelecer 
como uma ideia teve seu estatuto político alterado perante a 
sociedade. Quentin Skinner é a referência básica. 
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Inserida numa tendência da pesquisa histórica e 
historiográfica de buscar técnicas de pesquisa e de análise para 
registrar as tensões do processo histórico, a teoria skinneriana 
procura evitar, da melhor maneira possível, uma abordagem 
estática da história. Além disso, busca também registrar as tensões 
no fazer histórico, percebendo que o pensamento político, não é 
um “dado”, sem historicidade própria. 

Sua perspectiva teórica é a de que as linguagens políticas 
devem ser compreendidas no momento de transformação na 
sociedade de produção das obras. Em suma, Skinner entende o 
pensamento político “como uma investigação mais abrangente 
das linguagens políticas em transformação” (1999, p. 85).

A parte empírica da pesquisa conta com instrumentos de 
pesquisa qualitativa. Selecionamos 10 estudantes do curso de 
história da Universidade Estadual de Londrina (UEL), de ambos os 
sexos, maiores de 18 anos, voluntários, trabalhadores, com 
variados perfis socioculturais, conforme sintetizado na tabela a 
seguir:

Fonte: Questionário “perfil dos atores sociais na estrutura social”. 
Dados consolidados pelo autor.

Dois instrumentos de pesquisa foram utilizados:
(i) questionário “perfil dos atores sociais na estrutura social” – 

os participantes fornecerão algumas balizas sobre seu perfil 
socioeconômico (idade, ocupação, religião, gênero, etnia e classe 
social) com o fito de situá-los na estrutura social mais ampla.

(ii) questionário “sondagem de concepções históricas e 
políticas” – com o fito de captar representações e concepções dos 
alunos com relação a temas específicos; ideias, forma de pensar, 
maneiras de representar (QUIVY & CAMPENHOUDT, 1992; CHIZZOTTI, 
2006).

O problema central de nossa reflexão pode ser assim 
esboçado: as constatações explicitadas anteriormente 
demonstrariam a inserção do jovem numa era de exacerbado 
individualismo, na qual o sentido histórico, os valores e as instituições 
padecem de uma rígida e incessante deserção do espaço público, 
da dimensão coletiva e solidária da vida, por parte dos atores 
sociais?

O objetivo, portanto, é captar as formas de pensar da 
juventude na contemporaneidade, relacionando a política e a 
educação histórica. A categoria “forma de pensar” deve ser 
compreendida de maneira circunscrita, haja vista a tomarmos 
conforme formulação corrente, fazendo referência às “estruturas 
intelectuais e categorias teóricas, com base nas quais a realidade é 
percebida, a experiência prática elaborada e a ação política 
organizada” (BRANDÃO, 2007, p. 30).

Qual a importância de um estudo tendo como foco a 
problematização da juventude, assim como a condição e/ou 
situação juvenil? Duas formulações intelectuais – uma histórica outra 
sociológica – fornecem questionamentos relevantes para o 
percurso teórico-metodológico a ser seguido.

Na concepção historiográfica os autores tomam a história 
da juventude como um campo de experimentação historiográfica, 
ao se interrogarem sobre
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[...] o que existe nesse contexto que vá além 
das questões clássicas da história social sobre 
as diferenciações dos grupos ou das classes na 
sociedade, ou qual seria, para o historiador, a 
validade de uma pesquisa conduzida, por 
exemplo, em termos de 'grupos etários' (LEVI & 
SCHMITT, 1996, p. 9). 

Na concepção sociológica, por sua vez, o autor centra a 
reflexão sobre a construção histórica da categoria juventude, 
questionando se a juventude seria

[...] um componente realmente importante, de 

peso, na formação e funcionamento das 

sociedades modernas? Ou seria apenas um 

componente por demais secundário para 

poder sustentar análises qualificadas e 

relevantes da modernidade (GROPPO, 2000, p. 

11).

História e cultura são fatores que atuam na construção da 

categoria juventude. Tal afirmação já deveria ter se constituído em 

evidente truísmo para a sociedade. Entretanto, esse cenário está 

distante de se tornar realidade. Há um impasse na constituição da 

categoria, uma vez que existe uma sobreposição de critérios 

estruturadores, pois “as relações entre a idade social e a idade 

biológica são muito complexas” (BOURDIEU, 1983, p. 112-113).
A idade é um construto social. Resulta da interação social 

sobre a biologia, portanto, não constitui um dado. Seguindo a 

proposta bourdiana, no plano teórico-metodológico, estabelecer 

as regras do campo seria as primeiras ações a serem tomadas, 

bem como deslindar as relações de poder existentes.
Natureza e cultura travam relações essencialmente 

complexas. Os dois critérios principais mobilizados (o etário e o 

sociocultural) para o desenvolvimento das definições da 

categoria juventude requerem um equacionamento mínimo. Tanto 

o critério etário quanto o sociocultural, serão insuficientes para a 

construção de uma definição mais estruturada.
O critério etário, quando usado isoladamente, conduz a 

uma concepção de juventude como faixa etária ou classe de 

idade. Por sua vez, se usado isoladamente, o critério sociocultural 

embasará uma concepção de juventude como “estado de 

espírito” ou “sentir-se jovem”. Assim sendo, “a fronteira entre a 

juventude e a velhice é um objeto de disputas em todas as 

sociedades” (BOURDIEU, 1983, p. 112).
A definição de juventude é resultado de disputas sociais, 

políticas, econômicas e culturais. Sejam intra e/ou intergeracionais. 

A criação e a consequente consolidação de determinados projetos 

terão como consequência o surgimento de uma ordem social, na 

qual cada indivíduo tem um lugar e um papel social especificado. 

As divisões sociais tem essa característica, independentemente se o 

critério ordenador seja a idade, o gênero, a etnia, a classe social, a 

nacionalidade ou qualquer outro.
Conforme Pais (1990, p. 140), os estudos de sociologia da 

juventude são marcados por duas tendências:

a) Numa delas, a juventude é tomada como um 

conjunto social cujo principal atributo é o de ser 

constituído por indivíduos pertencentes a uma 

dada «fase da vida», prevalecendo a busca dos 

aspectos mais uniformes e homogéneos que 

caracterizariam essa fase da vida— aspectos 

que fariam parte de uma «cultura juvenil», 

específica, portanto, de um geração definida 

em termos etários;

b) Noutra tendência, contudo, a juventude é 

t o m a d a  c o m o  u m  c o n j u n t o  s o c i a l  

necessariamente diversificado, perfilando-se 

diferentes culturas juvenis, em função de 
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diferentes pertenças de classe, diferentes 

situações económicas, diferentes parcelas de 

poder, diferentes interesses, diferentes 

oportunidades ocupacionais, etc. Nestoutro 

sentido, seria, de facto, um abuso de 

linguagem subsumir sob o mesmo conceito de 

juventude universos sociais que não têm entre si 

praticamente nada de comum. 

A discussão teórico-metodológica acima dá azo, 

minimamente, a três grupos distintos de críticas, a saber:
(i) O pesquisador poderia incorrer em definição 

anacrônica, pecado mortal do historiador, empobrecendo as 

análises dos processos ou tramas estudadas. O anacronismo era 

considerado, nas palavras de Marc Bloch (2002, p. 144), “entre 

todos os pecados, ao olhar de uma ciência do tempo, o mais 

imperdoável”.
(ii) A categoria seria demasiadamente generalista, 

carecendo de melhor definição. A imprecisão reduz seu potencial 

definidor. O termo juventude, segundo tal definição, “envolve 

vários grupos e classes sociais entre as faixas etárias da 

adolescência e os primeiros anos da maturidade, mas sem limites 

precisos de idade” (RIDENTI, 2000, p. 266).
(iii) Categoria ideológica capaz de escamotear tensões 

sociais assentadas em estruturas de classe ou estratificações 

sociais. Algumas definições existentes para a categoria são na 

verdade discursos normativos, originado de projeções ideológicas 

de seus autores. Nesse sentido, contribuem para a permanência 

do status quo, servindo aos interesses dos donos do poder 

(GROPPO, 2000).

FORMAS DE PENSAR NA CONTEMPORANEIDADE: RESULTADOS E ANÁLISE

Profundas alterações vêm ocorrendo nas instituições 

sociais, com especial impacto nas educacionais. Segundo os 

críticos, em razão disso, na contemporaneidade, não poderíamos 

mais considerar as escolas como instituições em sentido estrito. Qual 

a razão de tal assertiva? Na concepção clássica instituição era 

definida como o conjunto de papéis e valores que transformavam 

os indivíduos e suas personalidades através da ação cultural 

cotidiana (DUBET, 1998).

 Com o fito de captar o processo de desinstitucionalização 

inserimos nos instrumentos de pesquisas algumas questões 

estratégicas. Na primeira abordagem realizada interrogamos os 

sujeitos de pesquisa sobre o significado de ser jovem para eles. 

Questionamos como cada indivíduo concebe a experiência juvenil, 

ou seja, a maior probabilidade, portanto, era que as respostas 

tomassem um ponto de vista individual e subjetivo, avesso a 

generalizações e especulações de caráter mais social.
Por se tratar de questão aberta à variedade de respostas 

pode, em um primeiro momento, transmitir a impressão de que o 

levantamento não retornou resultados proveitosos. Muito pelo 

contrário. Fazendo uso combinado das metodologias da análise do 

conteúdo com a análise do discurso (Cf. BARDAN, 1977; ORLANDI, 

1999) podemos constatar duas tendências bem nítidas:

(a) no grupo Feminino predominou respostas indicando a 

percepção de que o fato de ser jovem não isenta o indivíduo das 

incumbências e determinações sociais (razão = 3/1). Se por um lado 

podemos apontar uma construção discursiva positiva em torno dos 

valores individuais, por outro isso não significa uma explosão 

exorbitante desse campo cultural.

(b) no grupo Masculino, por sua vez, a respostas seguem a 

razão 2/2, demonstrando equilíbrio entre as tendências, portanto 

respostas objetivas à questão feita.
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Fonte: Questionário “sondagem de concepções históricas e políticas”. 
Dados consolidados pelo autor.

O entendimento dos sujeitos de pesquisa sobre o que 
significa ser jovem para eles permite-nos estabelecer um esboço, 
haja vista ser uma pesquisa ainda em curso. Sendo assim, a 
concepção de jovem presente no imaginário dos sujeitos ouvidos é 
uma etapa da vida composta pelos seguintes elementos: (i) 
transitoriedade; (ii) relacional/social; (iii) moratória; (iv) faixa etária; 
(v) estado de espírito; (vi) formação cultural; (vii) fase de grande 
potência vital.

Tendo avaliado a concepção de juventude dos sujeitos de 
pesquisa, posteriormente investigamos qual era a percepção dos 
participantes sobre as relações que construíam com os adultos de 
seu meio social. 70% dos participantes consideram-se 
compreendidos pelos adultos de seu convívio, sendo que 40% deles 
consideram-se apenas parcialmente compreendidos enquanto 
outros 30% dos participantes consideram-se plenamente 
compreendidos. No grupo dos incompreendidos encontramos 30% 
do total dos participantes, sendo 20% deles plenamente, enquanto 
os outros 10% encontram-se parcialmente incompreendidos.

Fonte: Questionário “sondagem de concepções históricas e políticas”. 
Dados consolidados pelo autor.

Na sequência aprofundamos a análise. Agregamos às 
avaliações objetivas que os sujeitos de pesquisa elaboraram suas 
justificativas para as mesmas. Os participantes estão distribuídos em 
dois grupos com base no gênero.
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Tabela 2. 

Concepção de juventude dos sujeitos de pesquisa 

Gênero - Feminino 

Sujeito de 

Pesquisa 

Depoimento 

A “Ser jovem é estar em um momento de transição, onde as escolhas 

passam a ter um peso maior, um momento de preparo para o futuro”. 

B “Para mim, é se enquadra na faixa etária de 18 aos 30 anos, onde 

geralmente as pessoas se dedicam aos estudos, a vida de solteiro, a uma 

vida mais voltada para a prática do lazer”. 

C “Um momento de vida, com algumas características em comuns com 

outros da mesma idade”. 

D “Ser jovem é muito relativo, isso dependerá da sociedade na qual o 

sujeito está inserido, além de outros fatores, como a educação, a cultura e 

a classe econômica do sujeito. Ser jovem é partilhar de determinados 

comportamentos e atitudes que são designados a certa faixa etária, 

pontuando novamente, que isto varia de uma sociedade a outra, do tempo 

e espaço”. 

E “Estar numa faixa etária mais nova em relação aos demais”. 

Gênero - Masculino 

F “Associo juventude à disposição”. 

G “Categoria mutável de acordo a sociedade, num tempo e espaço distintos 

ou não. Um grupo que partilha de aspectos em comum seja ele de risco, 

de consumo ou mesmo musical, político e culturais”. 

H “É ter a possibilidade de experimentar, criar, executar experiências que 

nem a vida adulta nem a infância permitem”. 

I “Mais um estado de espírito e de mentalidade do que uma classificação 

etária”. 

J “Ser Jovem é ter toda a energia e disposição para realizar o que se sonha 

e fazer aquilo que quer e o que tem que ser feito. Ser levado a sério pela 

sua forma de ser, pensar, sentir o mundo sem ser infantil, irresponsável 

ou ser estereótipo de marginalização”. 
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Fonte: Questionário “sondagem de concepções históricas e políticas”. 
Dados consolidados pelo autor.

No grupo feminino temos dois participantes que 
“concordam plenamente” (sujeitos de pesquisa C e E) e três que 
“concordam parcialmente” (sujeitos de pesquisa A, B e D). As 
justificativas são pautadas em concepções bem específicas.

O sujeito de pesquisa C ressalta sua intensa convivência no 
mundo adulto, no qual teria alcançado, segundo suas palavras, 
“muito respeito”. Sua posição na estrutura social auxilia na 
compreensão de tal juízo: com 28 anos de idade, pertencendo à 
classe social C (renda familiar entre 04 a 10 salários mínimos) e 
exercendo a função de gerente comercial.

Por seu turno, o sujeito de pesquisa E, com 22 anos de idade, 
inserida na classe B (renda familiar entre 10 e 20 salários mínimos), 
exercendo a função de secretária, ressalta sua capacidade de 
expressão e de diálogo como elementos construtores desta ligação 
com o mundo adulto.

No trabalho encontramos o diferencial para os sujeitos de 
pesquisa C/E. Não apenas porque a atividade profissional crie um 
tipo específico de socialização, pois gera desafios para o indivíduo, 
interrompe barreiras dos mais variados tipos (etárias, classe, étnicas, 
etc.) e direciona as pessoas para um objetivo comum, ou seja, 
aquele estabelecido pela empresa. Assim sendo, essa variável, mais 
que a religião ou a idade – mesmo porque essas variáveis diferem 
entre todos os participantes – parece ser a determinante na 
formação da percepção desses sujeitos de pesquisa.

O sujeito de pesquisa A possui 21 anos de idade, estudante, 
membro da classe C (renda familiar entre 04 a 10 salários mínimos), 
destaca que é compreendida pelos adultos de seu convívio, 
embora existam aqueles que “desconsideram sua opinião, não por 
discordar, mas sim pelo simples fato de ser a opinião de um jovem”.

27 anos de idade, empregada doméstica, pertencente à 
classe E (renda familiar até 02 salários mínimos). Esse é o perfil do 
sujeito de pesquisa B, que considera que “as pessoas acham que eu 
não tenho experiência de vida”, pois ela é solteira e não tem filhos, 
ou seja, sente o peso do machismo arraigado na cultura e na 
estrutura social.

A estudante de 22 anos pertencente à classe C (renda 
familiar entre 04 a 10 salários mínimos) completa esse grupo. O 
sujeito de pesquisa D justifica sua concordância parcial afirmando 
que os adultos “pertencem a outras gerações”, portanto, possuem 
“visões sobre a vida em seus diversos aspectos que divergem das 
minhas”.

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 

Tabela 3. 

Percepção juvenil sobre a relação com os adultos - grupo feminino 

Sujeito de 

Pesquisa 

Avaliação Justificativa 

A Concordo parcialmente “Apesar de se compreendida pelos adultos 

com os quais mais convivo, sempre tem 

aqueles que desconsideram sua opinião, não 

por discordar, mas sim pelo simples fato de 

ser a opinião de um jovem”. 

B Concordo parcialmente “Pelo fato de ainda ser solteira e não ter 

filhos as pessoas acham que eu não tenho 

experiência de vida”. 

C Concordo plenamente “Convivo muito no mundo adulto e 

consegui muito respeito nesse meio, 

inclusive sou até consultada por eles em 

algumas situações que necessitem de 

opinião”. 

D Concordo parcialmente “Não me considero totalmente 

compreendida pelos adultos com os quais 

eu convivo, pois estes pertencem a outras 

gerações e tem visões sobre a vida em seus 

diversos aspectos que divergem das 

minhas”. 

E Concordo plenamente “Creio que sou compreendida por saber me 

expressar bem, saber dialogar”. 

 



163

Os sujeitos de pesquisa A, B e D também possuem 
variedade religiosa. Nesse caso, no entanto, essa variável parece 
se combinar com o trabalho na determinação da percepção dos 
participantes. Respectivamente, os participantes são: católica, 
evangélica e ateia.

O ponto de intersecção entre os atores é a preservação 
parcial da sensação de serem os “estranhos no ninho”. 
Comparativamente, se os atores C e E alcançaram maior grau de 
integração com o mundo adulto, o mesmo não se pode dizer com 
relação aos atores A, B e D.

Fonte: Questionário “sondagem de concepções históricas e políticas”. 
Dados consolidados pelo autor.

 No grupo masculino há dois participantes que “discordam 
plenamente” (sujeitos de pesquisa F e J) e um que “discorda 
parcialmente” (sujeito de pesquisa H).  O sujeito de pesquisa I 
“concorda plenamente”, enquanto o sujeito de pesquisa G 
“concorda parcialmente”. Sendo assim, em contraste com o grupo 
feminino, as respostas são muito mais pulverizadas. No âmbito das 
justificativas, no entanto, estas também são fundamentadas em 
concepções singulares.

O sujeito de pesquisa F destaca que sua imagem pública de 
irresponsabilidade e descomprometimento é resultado de “outras 
prioridades” nas quais direciona suas energias. Importante destacar 
seu lugar na estrutura social: com 21 anos de idade, pertencente à 
classe B (renda familiar entre 10 e 20 salários mínimos), já servidor 
público estatutário, exercendo a função de auxiliar técnico 
legislativo na Câmara Municipal de sua cidade. 

O estudante de 29 anos pertencente à classe C (renda 
familiar entre 04 a 10 salários mínimos) completa o par dos que 
discordam plenamente. O sujeito de pesquisa J não apresenta 
justifica. Destarte, a percepção deste participante sobre a relação 
que constrói (tipo/processo) com os adultos de seu meio social fica 
obscurecida.

O sujeito de pesquisa H possui 23 anos de idade, designer, 
membro da classe D (renda familiar entre 02 a 04 salários mínimos), 
explica que discorda parcialmente, pois não é possível haver plena 
compreensão entre as partes envolvidas em todos os diálogos, uma 
vez que “a forma de pensar às vezes é diferente”.
 21 anos de idade, professor, pertencente à classe C (renda 
familiar entre 04 a 10 salários mínimos). Tais características são do 
sujeito de pesquisa I, cuja justificativa para sua concordância plena 
foi não ter problemas na vivência com os adultos.
 Por sua vez, o sujeito de pesquisa G, 21 anos de idade, 
estudante bolsista, inserido na classe D (renda familiar entre 02 a 04 
salários mínimos), ressalta que sua concordância parcial se dá por 
causa da pluralidade do grupo de adultos de sua convivência. 
Nesse sentido, torna-se “bastante complexo às vezes se posicionar, 
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Tabela 4. 

Percepção juvenil sobre a relação com os adultos – grupo  masculino 

Sujeito de 

Pesquisa 

Avaliação Justificativa 

F Discordo plenamente “Sou visto como irresponsável e 

descomprometido, contudo, tenho 

simplesmente outras prioridades”. 

G Concordo parcialmente “O grupo de adultos com os quais convivo é 

muito múltiplo. Desde as posições políticas 

às religiosas. É bastante complexo às vezes 

se posicionar, pois não se é muito bem 

compreendido ou quando compreendem o 

fazem mal. Assim como há os que 

partilham de ideias similares e respeitam as 

diferenças”. 

H Discordo parcialmente “Nem sempre da para ser bem 

compreendido, a forma de pensar às vezes é 

diferente e não se dá para concordar com 

tudo que penso, mas em um geral sou bem 

compreendido sim, ou pelo menos acho que 

sou”. 

I Concordo plenamente “Não vejo problemas nesse sentido”. 

J Discordo plenamente Não apresentou justificativa. 
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pois não se é muito bem compreendido ou quando 
compreendem o fazem mal”.
 Vejamos um comparativo entre os atores sociais do grupo 
masculino. Os sujeitos de pesquisa G e I alcançaram maior grau de 
integração com o mundo adulto frente aos demais participantes 
F, H e, sobretudo, J. Como vimos anteriormente, no grupo feminino 
havia relativa unidade por conta da sensação parcialmente 
conservada de serem “estranhos no ninho”. Essa mesma 
tendência se repete no grupo masculino.
 O jovem que está seguindo para a vida adulta, sente-se 
como um outsider, uma vez que vem de outro estilo de vida, onde 
a função social é totalmente diversa. O adulto no qual resultará é 
tributário, dentre muitos outros elementos, das escolhas realizadas, 
das influências socioculturais recebidas, bem como das alianças 
construídas. 
 No pensamento mannheimiano a juventude é uma “força 
potencial de transformação da sociedade”, pois, a priori e a bem 
da verdade, a juventude não é nem força de conservação e nem 
de transformação (MANNHEIM, 1961, p. 40).

EDUCAÇÃO HISTÓRICA E FORMAÇÃO DEMOCRÁTICA: CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 Os conceitos e as categorias são elas próprias históricas, ou 
seja, estão circunscritos a uma temporalidade, não possuindo um 
significado padrão para todas as épocas. O uso de conceitos e de 
categorias constitui um imperativo na produção de 
conhecimento, pois sem eles torna-se inconcebível a articulação 
de qualquer conhecimento, uma vez que orientam a análise, bem 
como permitem a articulação de informações dispersas.
 Os conceitos e as categorias não são autoevidentes, 
tampouco autoexplicativos. Assim sendo, uma minuciosa 
circunscrição do conteúdo cognitivo torna-se imperativo, bem 
como uma abordagem orientada pela perspectiva histórica, em 
razão das alterações determinadas pelo tempo, espaço e/ou 
realidade sociocultural. A historicidade deve ser enfatizada. 

 Uma definição imprecisa, portanto, constitui um problema 
para o sujeito cognoscente. Nesse sentido, no decorrer da pesquisa, 
torna-se necessário uma discussão detalhada sobre os conceitos e 
as categorias incorporadas à pesquisa, visando, dentre outros 
objetivos, não permitir evasivas no seu uso ou mesmo minimizar a 
possibilidade de abordagens anacrônicas.
 O significante “juventude”, portanto, possui um campo 
conceitual vasto. A título de exemplo, vejamos três possibilidades:
(i) em alguns trabalhos indica uma faixa etária, tais como infância, 
adolescência, juventude, maturidade, velhice. Os termos para 
designar cada uma dessas fases são variados, bem como o marco 
etário é diverso.
(ii) em outros, denomina uma representação. Nesse sentido 
encontramos casos como “juventude do samba” ou “juventude 
rebelde”.
(iii) pode ainda designar uma situação social. A história 
contemporânea japonesa contém exemplo lapidar, pois os jovens 
são afastados das decisões nas empresas, bloqueando qualquer 
possibilidade de ascensão profissional rápida naquele país aonde 
impera a tradição originária do século XIX.
 As representações sobre as novas gerações são variadas e 
são identificadas, sem maiores dificuldades, nos discursos 
acadêmicos, políticos, jornalísticos, artísticos e outros das mais 
variadas procedências. Tais representações variam entre dois 
extremos, duas concepções que fundamentam dois tipos ideais: na 
chave positiva, as novas gerações são vistas como o “futuro da 
nação”; entretanto, na chave negativa, temos o delinquente 
marginalizado, o “menor”.
 Na conjuntura histórica atual, inegavelmente marcada por 
fenômenos como a globalização econômica, as instituições 
educacionais têm sido responsabilizadas, tanto pelo Estado quanto 
pela Sociedade, por suprir o Mercado com trabalhadores 
qualificados. A educação e as instituições escolares estão 
intimamente sintonizadas com a sua época, com seus dilemas e os 
seus enfrentamentos políticos, uma vez que atendem as demandas 
da sociedade na qual estão inseridas.
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 Há, portanto, consenso quanto à incumbência do sistema 
educacional, em todos os nível e modalidades, no sentido de 
atender a essa demanda. A formação educacional deveria 
consolidar um perfil específico no indivíduo egresso do sistema: 
competitivo, proativo, adaptável, líder, autônomo, crítico, dentre 
outras habilidade e competências (KUENZER, 2000).
 O regime democrático pressupõe que os governantes 
sejam escolhidos por decisão popular através de eleições 
legitimas, ou seja, organizadas por regras pactuadas e 
rigorosamente publicizadas. Uma democracia plenamente 
amadurecida não pressupõe outros meios de indicação do 
governante que não aqueles previstos na constituição da 
sociedade.
 Na contemporaneidade as instituições escolares no geral e 
a educação histórica no particular são consideradas responsáveis 
pela formação democrática dos estudantes. A juventude, alvo 
central de nossa reflexão, seria introduzida no universo 
democrático pela intervenção do processo de escolarização. 
Nesse ínterim, a educação histórica é vista como estratégica para 
a consecução de tais objetivos.
 A Educação Histórica incorporou o desafio de levar o 
discente a pensar historicamente, estruturando uma consciência 
histórica própria. Tal incorporação se deu por intermédio de um 
diálogo profícuo com o pensamento pedagógico, sobretudo com 
suas vertentes construtivistas (CARRETERO, 2002). A riqueza desse 
diálogo deu azo a um novo paradigma no ensino de história, 
nomeado com propriedade de paradigma da construção do 
conhecimento histórico escolar. 
 O tema impõe a superação da problemática da 
transposição didática, explicitando a impossibilidade desse 
conceito de responder às complexas relações existentes entre o 
conhecimento histórico escolar e o acadêmico (CHEVALLARD, 
1991). Dos conhecimentos advindos das pesquisas históricas e das 
inovações historiográficas, temos que considerar as diretrizes 
pedagógicas convertidas em políticas públicas, também 
resultantes de pressões políticas e sociais (ANHORN, 2003). 

 Nas últimas décadas as pesquisas tem como objeto de 
estudo primordial a cultura escolar, contemplando, dentre outros 
aspectos, as análises das práticas, das representações, dos sujeitos e 
dos valores em circularidade no seu cotidiano. A escola, nessa 
concepção, é entendida como espaço de produção de 
conhecimentos (JULIA, 2001). 
 Novos significados são atribuídos aos conceitos de 
conhecimento, de sujeito cognoscente ou mesmo de 
racionalidade. Nessa linha de pesquisa, portanto, o olhar do 
estudioso é deslocado do polo do ensino para o polo da 
aprendizagem. Assim sendo, o aluno deve ser considerado como 
sujeito na relação pedagógica implicando que ele também é 
produtor de conhecimento (FORQUIN, 1992).
 O ensino de história tem função estratégica no preparo do 
jovem para a vida pública, reconhecida pela tradição disciplinar e 
pelo consenso social, mas para a consecução de tal objetivo 
mudanças precisam ser consolidadas. O processo educacional, em 
definitivo, deve ser conduzido por meio de uma abordagem, cujo 
foco primordial seja o reconhecimento das concepções culturais do 
jovem, ao contrário das práticas atuais que direcionam seu foco 
para as representações sobre a juventude.
 Os debates em torno dos temas que envolvem as novas 
gerações são muitos e realizados frequentemente. Contudo, tais 
discussões são constituídas por um mesmo problema: a incessante 
busca de uma definição ideal de juventude. Essa característica 
pode ser considerada como um dos fatores responsáveis pela 
obstrução da vida cotidiana, uma vez que ao direcionarmos nossa 
atenção para a categoria (juventude) tornamo-nos menos 
habilidosos para compreender e nos relacionar com o sujeito 
(jovem).
 A história política e a educação histórica são campos de 
pesquisa com grande potencial de dialogo, sobretudo na 
problemática da desinstitucionalização, cujo campo mais 
produtivo de estudos está ligado às instituições educacionais. 
Grande dilema da atualidade refere-se à qualidade da relação 
professor-aluno. Um primeiro questionamento diz respeito à 
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possibilidade de se melhor a qualidade dessa relação. Não há 
receitas infalíveis para a consecução de tal objetivo.
 O disciplinamento social na atualidade é realizado por 
outros meios. Não mais se efetua através da coerção disciplinar e 
nem mesmo da sublimação; efetua-se por meio da autossedução. 
O narcisismo, nesse sentido, converte-se em uma nova tecnologia 
de controle flexível e autogerido, na qual os indivíduos se 
defrontam com um social pulverizado, glorificando o reino da 
plena realização do Ego puro.
 A solução possível passa pela dimensão coletiva, portanto, 
política. Compete-nos, neste limiar de século, atentar para as 
palavras do psicanalista Jurandir Freire Costa (1998), para quem a 
solução não estará em práticas conservadoras, mas em ousadas 
manobras de diálogo e de construção social, únicas maneiras 
possíveis de elaborarmos soluções originais para os problemas que 
tanto nos atormentam. Apreciemos suas palavras:

Não se trata de nostalgia passadista ou de 
querer reabilitar o 'lar doce lar' que, aliás, nunca 
foi tão doce. A sugestão é a de que pensemos 
em novas modalidades de interação nas quais 
as singularidades subjetivas possam apoiar-se 
na presença dos outros. Penso que o rumo 
produtivo se quisermos recuperar o papel da 
palavra iniciadora na democracia, consiste em 
trilhar outras sendas.
Um novo caminho capaz de empolgar a todos 
na permanente construção dos ideais 
democráticos, em especial as novas gerações, 
deve reinventar de alto a baixo o quadro 
institucional em que aprendemos a subjetivar-
nos (COSTA, 1998, p. 118).

NOTAS

¹ Versão embrionária deste capítulo foi divulgada no evento VII 
Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

História Social, XIV Semana de História e II Encontro das 
Especializações em História da Universidade Estadual de Londrina, 
realizado de 23 a 25 de outubro de 2013.

² O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, 
Registro CONEP 5231, Parecer CEP UEL 108/2013, CAAE 
14205113.8.0000.5231, Data da Relatoria 24/06/2013.

³ Os estudos da área de ciências humanas sobre a temática 
juventude, majoritariamente, a consideram como a fase do ciclo de 
vida compreendida entre os 15 e os 24 anos de idade. Tal 
cronologização se justifica pela necessidade de alguma 
padronização visando um denominador comum que permita 
comparações entre os diversos estudos realizados ao redor do 
mundo. Nesse sentido, os especialistas tendem a seguir o padrão 
adotado por organismos internacionais ligados à Organização das 
Nações Unidas (ONU). Para esta pesquisa, no entanto, em razão do 
ineditismo, adotamos o recorte cronológico de 15-29 anos de idade, 
conforme estabelecido pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, 
de 5 de agosto de 2013).

4
 Nesta pesquisa adotamos o critério de classe social do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão federal divide as 
classes com base em faixas de renda, tendo o salário mínimo por 
parâmetro: A (renda familiar maior que 20 salários mínimos); B (renda 
familiar entre 10 e 20 salários mínimos); C (renda familiar entre 04 a 10 
salários mínimos); D (renda familiar entre 02 a 04 salários mínimos) e 
(renda familiar até 02 salários mínimos). Desde 01 de janeiro de 2014 
o novo salário mínimo em vigor é de R$ 724,00.
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RESUMO

 Baseado no conceito de Significância Histórica, proposto por Peter Seixas, o artigo apresenta um percurso 
analítico que permite verificar diferentes tipos de significância histórica em narrativas elaboradas por estudantes 
brasileiros e portugueses a partir da interpretação de fontes relacionadas a um fato histórico: a transferência da 
família real portuguesa para o Brasil (1808).
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ABSTRACT

 Based and the concept of Historical Significance, proposed by Peter Seixas, the article presents an analytical 
course that allows you to check different types of historical significance in narratives produced by students Brazilian 
and Portuguese from the interpretation of sources related to a historical fact: the transfer of the Portuguese royal 
family to Brazil (1808).

Keywords: Historical Significance. Meta-historical concepts. Didactic of History.

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE

MATO GROSSO

NÚCLEO DE
DOCUMENTAÇÃO 
E INFORMAÇÃO 

HISTÓRICA REGIONAL
NDIHR

ISSN: 2176-5804 - Vol. 12 - N. 1 - Out/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - NDIHR

www.ufmt.br/ndihr/revista

12
“Aprendizado e /ou Pensamento Histórico de Jovens Estudantes”

Dossiê

Edição Especial



170

INTRODUÇÃO

E
ra uma quarta-feira de setembro. Manhã ensolarada de um 
já longínquo 2001, dada a velocidade das coisas na contem-
poraneidade. Estava num posto de gasolina. Ouvia o rádio, 

hábito que cultivo desde os tempos de infância, inspirado no 
costume de meus pais.  Pouco depois das nove horas da manhã 
daquele dia onze, perplexo, o locutor narrava o choque de uma 
aeronave a uma das torres de um dos principais complexos 
comerciais de Nova York, um símbolo da cidade: o World Trade 
Center Building. 
 Enquanto o seu João acabava de abastecer meu carro, 
com ele conversava quando o locutor gritou, em desespero: “- Foi 
atingida a segunda torre! Meu Deus, o que está acontecendo?” 
Saí do lado do frentista e procurei uma televisão. Queria ver com os 
próprios olhos, mesmo que distante geograficamente, o que 
ouvira no rádio de meu carro. Atônitos, jornalistas não conseguiam 
descrever o que ocorrera. O complexo comercial e turístico 
daquela megalópole acabara de ruir. Algo de trágico ocorrera ali. 
Algo que mudou a vida das pessoas em todo o mundo. Algo 
histórico. Qual o significado desse acontecimento? Quais as suas 
causas? Que consequências se apresentariam desde então? De 
lá para cá, sabe-se que desdobramentos promoveram 
modificações, mas também aprofundaram permanências que 
influenciaram, sobremaneira, as relações geopolíticas de poder 
no mundo, dentre tantas outras coisas.
 Quando se trata da História, é comum pensar que ela é 
formada por personagens que parecem distantes de nós. São 
heróis, vilões, políticos, religiosos, dentre outros personagens que, 
por serem denominados dessa forma parecem longínquos. Da 
mesma forma, nem sempre se observa o quanto um 
acontecimento histórico tem significado para nós, ou em como 
nossa história é atravessada por contingências que influenciam 
pessoas, grupos, povos, nações, em suas relações políticas, 
econômicas, ideológicas. É possível discutir em que medida um 

fato histórico pode influenciar a própria vida, ou a História de seu 
povo, da sociedade? Pensando nessa questão o presente artigo 
tem como objetivo discutir as diferentes formas pelas quais jovens 
brasileiros e portugueses constroem conhecimento histórico a partir 
da análise das causas e consequências relacionadas a um fato 
histórico comum a seus países: a transferência da família real 
portuguesa para o Brasil, em 1808. 

DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL E EM PORTUGAL

 A pesquisa ocorreu junto a estudantes brasileiros e 
portugueses de escolas públicas, na transição dos anos 2009 e 2010¹. 
No Brasil, a imensa maioria dos estudantes da escola pública é 
oriunda dos estratos socioeconomicamente desfavorecidos 
(população pobre e parte da classe média). Os estratos favorecidos 
socioeconomicamente, desde a classe média até aos mais ricos, 
estudam em escolas privadas de todos os tipos e preços. Nos últimos 
trinta anos políticas educacionais foram implantadas com o 
objetivo de incluir toda população infanto-juvenil nos bancos 
escolares, pois, até então, parte da população mais carente sequer 
adentrava a escola enquanto outra não conseguia concluir os 
estudos. Novas legislações, parâmetros curriculares, diretrizes 
educacionais, estatuto de proteção dos direitos de crianças e 
adolescentes, convênios com instituições internacionais, entre 
outros exemplos, se constituíram em ações que agregaram 
diferentes níveis governamentais (federal, estadual e municipal) 
com o propósito de garantir o acesso e a permanência dos jovens 
na escola. Em meados dessa segunda década do século XXI, 
constata-se que houve um avanço considerável em relação ao 
acesso de crianças, adolescentes e jovens às escolas públicas 
brasileiras, entretanto, o mesmo não se vê no que concerne à 
qualidade do ensino. 
  Diferentemente do Brasil, a escola pública em Portugal 
atendia quase que a totalidade da população, com estudantes 
oriundos dos diversos estratos socioeconômicos. Situação que 
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progressivamente tem se modificado, pois as últimas ações 
políticas de seus governantes aprofundaram um processo de 
proletarização dos professores e sucateamento do sistema 
educacional, numa clara diminuição dos direitos docentes e de 
investimento na Educação, abrindo espaço, lentamente, para o 
fortalecimento do ensino privado².

A formatação do ensino básico em Brasil e Portugal é 
semelhante, pois tem a duração de doze anos divididos em dois 
períodos. O primeiro, com nove anos, no Brasil é chamado de 
Ensino Fundamental, enquanto, em Portugal, recebe a 
denominação de Ensino Básico. Já o segundo período tem 
duração de três anos e é denominado no Brasil como Ensino Médio 
enquanto, em Portugal, chama-se Ensino Secundário. Os alunos 
participantes dessa pesquisa cursavam o segundo período de 
estudos.

As escolas brasileiras participantes da pesquisa³ têm em 
comum a organização espacial e o reconhecimento perante a 
comunidade escolar. Seguem o padrão das escolas tradicionais 
de grande porte do estado de São Paulo, pois embora tenham 
crescido junto com suas regiões, atualmente são estranhas ao 
entorno escolar na medida em que a maior parte de seus 
estudantes não mora mais no bairro, mas se deslocam de lugares 
periféricos da cidade. Já as escolas públicas portuguesas que 
participaram da investigação têm características muito distintas 
da grande maioria das escolas brasileiras localizadas em cidades 
grandes como São Paulo. A primeira diferença que salta os olhos 
se relaciona ao espaço físico. Diferentemente da maior parte das 
escolas brasileiras, essa escolas são horizontais, com amplo espaço 
poliesportivo e de convivência (seja internamente, com grandes 
pátios, seja externamente, com bom distanciamento entre os 
diferentes pavilhões). Em algumas escolas portuguesas se destaca 
também a grande quantidade de árvores. Outro aspecto 
importante se refere às salas de aula cujo tamanho é semelhante 
às escolas brasileiras pesquisadas, entretanto a grande diferença 
está na quantidade de alunos por turma. Se no Brasil, as escolas 

públicas funcionam com a média de 40 alunos por sala de aula, em 
Portugal essa média cai para 25 alunos (diferença que assustou 
alguns professores portugueses das escolas pesquisadas, pois alguns 
afirmaram ser “impossível trabalhar com tamanha quantidade de 
alunos”). A maioria das escolas visitadas foi construída ainda no 
período da ditadura salazarista (1933-1974), algumas eram até 
anteriores e centenárias. No período da recolha de dados, algumas 
delas haviam passado ou passavam por reformas, outras estavam 
no cronograma governamental para o ano corrente.

DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA

 Para compor o perfil socioeconômico e cultural dos 
estudantes, o primeiro instrumento contribuiu para o levantamento 

4
de dados referentes ao aspecto pessoal  (idade, sexo, etnia, 
naturalidade, nacionalidade, local de residência, renda familiar, 
entre outras) e geracional (grau de instrução dos pais, entre outros). 
Material que permitiu o reconhecimento de suas condições de 
moradia; da forma com que se relacionam com a educação e com 
o trabalho; da renda média mensal com a qual suas famílias se 
sustentam, entre outras. De igual modo, permitiu observar alguns 
hábitos dos estudantes no que concerne ao uso do tempo para 
além do espaço escolar, principalmente em relação aos meios de 
comunicação como televisão e internet. 
 O segundo instrumento, por sua vez, coletou narrativas 
referentes à construção da consciência histórica por meio da 
comparação entre duas narrativas a respeito da transferência da 
família real portuguesa para o Brasil. Ao privilegiar a diversidade 
narrativa com um tema histórico que relacionasse diretamente os 
dois países, esse instrumento permitiu a análise das semelhanças e 
diferenças de posicionamento dos jovens perante as fontes 
apresentadas e dos procedimentos de interpretação e a 
orientação temporal que lhe são subjacentes. Para tanto, solicitou 
aos pesquisados que emitissem suas considerações a respeito da 
transferência da família real portuguesa ao Brasil (foi planejada ou 
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não?) com o objetivo de verificar qual conhecimento prévio os 
alunos tinham do tema. Em seguida, pediu que lessem as 
narrativas historiográficas de manuais didáticos acerca do tema 
com vistas à obtenção de subsídios maiores de análise e 
comparação para, então, apresentarem sua própria 
consideração a esse respeito. Esse percurso permitiu que os 
pesquisados assumissem ou rejeitassem, reproduzissem ou 
reconstruíssem, assimilassem ou criticassem as narrativas 
apresentadas. Levou-os à discussão, à criação de suas próprias 
narrativas utilizando os textos como fundamento. Enfim, possibilitou 
aos estudantes que apresentassem as formas pelas quais 
manejam narrativas historiográficas para a construção do 
conhecimento. Finalmente, esse instrumento propôs aos 
pesquisados que relacionassem as narrativas historiográficas às 
consequências históricas geradas pelo fato histórico nelas 
descrito. Com esse intento propositadamente indagou-os com o 
fim de analisar o que sabiam, depreendiam, inferiam ou mesmo 
imaginavam a respeito dos desdobramentos ocorridos com Brasil 
e Portugal a partir do fato histórico citado. E é dessa questão que 
trataremos na sequência. 

DA ANÁLISE

A construção do perfil discente dos estudantes brasileiros e 
portugueses participantes da pesquisa permitiu perceber as 
aproximações e distanciamentos existentes entre esses grupos. De 
igual modo, abriu à observação de aspectos socioeconômicos e 
culturais que mostraram, sob algumas perspectivas, o modo como 
as dimensões da cultura histórica influenciam os hábitos e 
costumes desses estudantes. De um lado, a relação com o Estado, 
seja pelo envolvimento de pais e filhos com a educação escolar, 
seja na utilização (ou não) dos espaços culturais e de lazer por ele 
proporcionado (ou não); de outro, a influência do Mercado, seja 
via utilização de espaços privados, seja via meios de 
comunicação (aqui o Estado também atua). A estética, a política, 

a cognição e a ética se colocam como dimensões da cultura 
5

histórica  que, influenciadas pelo Estado e pelo Mercado, 
prescrevem modelos, impõem identidades a serem reproduzidas 
por todas as pessoas e também pelos estudantes pesquisados e suas 
famílias. 

Nessa perspectiva, o instrumento cognitivo precisaria 
trabalhar com um conteúdo histórico que fosse comum aos alunos 
brasi leiros e portugueses e que, concomitantemente, 
proporcionasse ao pesquisador a avaliação meta-histórica das 
narrativas criadas por esses estudantes. Sabe-se que o ensino 
escolar da disciplina de História dá muita importância à 

6compreensão dos conceitos substantivos  que compõem os 
diferentes temas abordados em sala de aula e nos manuais 
didáticos. No entanto, as operações mentais do pensamento 
histórico se apresentam qualitativamente na medida em que vários 
conceitos meta-históricos são mobilizados com a finalidade de 
rememorar, interpretar e constituir sentido histórico à orientação 
temporal na vida prática, a partir de qualquer conteúdo histórico 
que tenha sido objeto de discussão. O instrumento comporta duas 
narrativas que têm aspectos comuns e díspares a respeito do tema 
(ver anexo I). Estas foram publicadas em livros didáticos utilizados em 
Escolas de Ensino Fundamental do Brasil e comportam uma 
linguagem simples, de fácil leitura. Cada pergunta gerou narrativas 
discentes que contém vários conceitos meta-históricos. Para 
analisá-los, foi necessário escolher um conceito para cada 
pergunta. Os quatro conceitos escolhidos se entrelaçam na medida 
em que reproduzem a dinâmica de trabalho nas aulas de História. 
Nelas alunos explicam, utilizam ou não evidências para construírem 
suas explicações, constroem uma concepção de História, expõem 
o que lhes é mais significativo no que estudaram. A partir dessa 
análise poder-se-à compreender como os estudantes brasileiros e 
portugueses têm utilizado dos conceitos meta-históricos em sua 
prática escolar.  
 As narrativas construídas pelos alunos apresentam 
interpretações a respeito do fato histórico discutido e, sua 
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efetivação, passa pela mobilização, em maior ou menor grau, das 
operações mentais do pensamento histórico. Os conhecimentos 
prévios e as fontes historiográficas contidas no instrumento de 
pesquisa permitem a interpretação, a geração de significado da 
História para o cotidiano dos estudantes. Se conceitos meta-
históricos são usados para a criação de tais narrativas, sua análise 
permitirá a percepção dos diferentes níveis de sua utilização pelos 
alunos. Ora, se os alunos utilizam-se de conceitos meta-históricos 
para interpretar o passado com o objetivo de dar-lhe significado 
para o presente, um exercício hermenêutico que avalie esses 
conceitos subsumidos à produção discente também gerará 
significado para o tempo presente. A interpretação de 
experiências do tempo se transforna em novas experiências e 
essas geram novas interpretações.   

DA SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA

A Significância Histórica é um conceito meta-histórico 
relacionado às razões pelas quais se aprende História. As coisas 
são trazidas à existência humana à medida que se tornam 
significativas ou lhes são atribuídas algum significado. Significar, 
então, comporta movimentação do pensamento, reflexão. A 
interpretação de um processo histórico está diretamente 
relacionada às formas pelas quais os fatos são dotados de 
significado. Dentro dessa perspectiva,

[...] a Significância histórica implica [...] 
seleccionar através de um quadro conceptual 
onde emergem ideias como a de autoridade, 
importância, causalidade ou contexto. 
Qualquer uma destas ideias é crucial na forma 
como os alunos pensam historicamente, 
fornecendo, em simultâneo, um importante 
contributo para a forma como lidam com a 
informação que os invade no quotidiano e 
para a qual utilizam quadros conceptuais onde 

se inscrevem ideias que resultam igualmente de 
um quadro de significância. (CASTRO, 2007, p. 51)

 Ciência da História e vida prática se intersectam aqui. O 
estudo da significância histórica parte do pressuposto pelo qual os 
mesmos critérios utilizados por estudantes para interpretarem um 
fato ou processo histórico estudado nas aulas de História, compõem 
o repertório hermenêutico que possibilita a seleção, avaliação, 
análise e reflexão da carga informacional a qual todos somos 
submetidos cotidianamente. Nesse sentido, qualificar a 
significância histórica é desenvolver a competência narrativa de 
relacionamento com a cultura histórica, aliando aspectos objetivos 
e subjetivos da construção de consciência histórica:

A cognição histórica poderia ser vista, então, 
como um procedimento mental com dois polos: 
de um lado, um objetivo, relativo à experiência 
do passado previamente dado em seus vestígios, 
isto é, o material das fontes, e, de outro lado, um 
subjetivo, referente a problemas de orientação 
da vida prática. A garantia do objetivismo é a 
crítica das fontes, e a do subjetivismo é o 
engajamento do historiador na luta política pela 
i d e n t i d a d e  c o l e t i v a ,  n o  c a m p o  d a  
rememoração histórica. Ambas são mediadas 
na operação cognitiva da interpretação 
histórica. (RÜSEN, 2010a, p. 129)

O excerto de Rüsen, vinculado diretamente à prática 
historiográfica, trabalha com as operações mentais da cognição 
histórica que podem ser aprimoradas no processo de formação 
escolar. Dentro dessa perspectiva, para desenvolver uma relação 
profícua entre objetividade e subjetividade no âmbito do 
pensamento histórico é fundamental trabalhar conceitos meta-
históricos como explicação, evidência, empatia, compreensão 
histórica, entre outros, em narrativas coesas e coerentes que 
apontem para a perspectividade, plausibilidade e provisoriedade 
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do saber histórico. Extremismos no uso da objetividade ou 
subjetividade no pensamento histórico originam distorções fatais 
para a orientação cultural e construção de identidade, pois 
prescinde da alteridade, importante contributo para a vida 
prática, sem a qual não se desenvolve respeito e acolhimento 
para com a diversidade. Em resumo, para a saudável utilização da 
objetividade e subjetividade na construção do pensamento 
histórico é imperiosa a mediação hermenêutica. É ela quem torna 
palpável o relacionamento entre a objetivação resultante da 
análise de evidências históricas de um passado não vivido e a 
subjetivação aplicativa do resultado desse trabalho com vistas à 
orientação cultural no tempo presente. Esta, pois, constitutiva de 
identidade:

Ambas [objetividade e subjetividade] são 
mediadas na operação cognitiva da 
interpretação histórica. É pela interpretação 
que a sólida informação das evidências 
empíricas do passado recebem seu feitio 
histórico específico e se integram na estrutura 
mental da narração histórica, dentro da qual 
pode funcionar como fator de orientação 
cultural. Enquanto procedimento metódico, a 
interpretação contribui para a objetividade. Ao 
realizar a perspectiva histórica na qual a 
evidência do passado é referida a problemas 
de orientação no presente, contudo, a 
interpretação põe a subjetividade, como 
operação constitutiva da cognição, na 
formação da narrativa. Ambas, porém, 
objetividade e subjetividade, são lados da 
mesma moeda. (RÜSEN, 2010a, p. 129)

É dentro dessa interrelação entre objetividade e 
subjetividade na construção e aplicação do conhecimento 
histórico que emerge a significância histórica. Ao longo das últimas 
décadas, duas correntes de estudo a respeito desse conceito 

meta-histórico se desenvolveram em diferentes lugares do mundo. 
Uma delas, de matiz inglesa, centra seus estudos na compreensão 
dos mecanismos construídos pelos alunos para atribuição de 
importância e contextualização de um fato histórico. Nesse 
contexto, a significância histórica passa pela utilização de conceitos 
em oposição, como mudança e permanência, continuidade e 
ruptura, progresso e declínio, entre outros. Destaca-se, nessa linha, o 
trabalho da pesquisadora espanhola Cercadillo (2000), que realizou 
um estudo comparativo entre alunos ingleses e espanhóis do final do 
ensino básico e secundário (12 a 17 anos). A outra corrente, por sua 
vez, procura relacionar a importância que os estudantes dão a 
fatos, processos ou contextos históricos estudados no cotidiano 
escolar, bem como às informações oriundas dos meios de 
comunicação diversos (televisão, jornais, revistas, internet, etc). 
Destacam-se nessa linha os trabalhos dos pesquisadores 
estadunidenses Keith Barton e Linda Levstik (1996) e, principalmente, 
do canadense Peter Seixas, que empreendeu vários estudos com 
alunos de seu país. Uma das primeiras investigações feitas por esse 
autor foi com estudantes de 10º ano (equivalente ao primeiro ano 
do ensino médio no Brasil) e foi publicada no artigo Students' 
Understanding of Historical Significance (1994). Nele, Seixas 
relacionou os critérios utilizados pelos historiadores para 
selecionarem fatos históricos pertinentes à própria pesquisa, às 
formas usadas pelos estudantes para escolherem o que lhes é mais 
significativo no âmbito do que estudaram em História. Se os 
historiadores selecionam fatos que julgam significativos para o 
trabalho historiográfico, os estudantes de História do ensino básico e 
secundário também selecionam fatos históricos, dentre os 
estudados, que entendem ser os mais importantes de seu percurso 
escolar. Esse movimento inicial de relação entre a significância que 
historiadores e alunos dão aos fatos históricos foi pertinente, mas 
deixou lacunas que precisaram ser preenchidas para melhor 
reflexão acerca do uso desse conceito meta-histórico no âmbito da 
aprendizagem. Buscou-se, a partir de então, ajustar as lentes desse 
tipo de pesquisa, procurando as especificidades da significância 
histórica.

REVISTA ELETRÔNICA 12    DOCUMENTO/MONUMENTOUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NDIHR / NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO HISTÓRICA REGIONAL - 



175

 Em Mapping the Terrain of Historical Significance (1997), 
Seixas elaborou uma análise que avaliou a atribuição da 
significância a fatos históricos de âmbito global, por parte de 
alunos canadenses, de ensino secundário, que cursavam a 
disciplina de Estudos Sociais. Baseando-se em variantes 
interpretativas, valorativas e conceituais, originadas do encontro 
entre as experiências cognitivas geradas no meio escolar e as 
experiências suscitadas do uso de informações do cotidiano extra-
escolar (meios de comunicação, família, etc). O ajuste de lentes, 
anteriormente mencionado, ocorreu na medida em que esse 
autor percebeu haver uma gradação nas explicações históricas, 
de orientação objetiva e subjetiva, com o fim de atribuir 
significância aos diferentes fatos históricos componentes da 
pesquisa, fator que permitiu um adensamento desse conceito.
 Nas explicações de orientação objetiva, os estudantes 
pesquisados avaliaram como fatos históricos mais significativos 
aqueles que tinham maior relevância para autoridades externas 
como histor iadores,  manuais  didát icos,  professores,  
documentários televisivos, revistas especializadas, etc. Para esses 
estudantes, tais interlocutores dotam de credibilidade os fatos 
históricos escolhidos e, por isso, julgam que essa mediação torna 
esses acontecimentos mais significativos para compreender a 
História. Por outro lado, nas explicações de orientação subjetiva, os 
critérios de seleção são de autoria dos próprios estudantes, pois 
mantém intrínseca relação com o contexto no qual estão inseridos 
(família, grupo social, nação, etc). Em síntese, a relevância das 
explicações objetivas e subjetivas reside em critérios de ordem 
externa e interna ao estudante para avaliação da significância 
histórica.

A pesquisa de Seixas constatou respostas dos dois tipos de 
orientação que variavam das simples às mais sofisticadas. 
Entretanto, não foram todas as explicações que se enquadraram 
nessa dicotomia (objetividade/subjetividade). Algumas 
conseguiram aliar as orientações externas e internas da 
significância histórica, pois construíram explicações que 

apresentaram densa relação entre aspectos inerentes à 
subjetividade e objetividade dos estudantes. Nesse contexto, as 
explicações foram classificadas pelo autor canadense da seguinte 
forma: Objetivista Básica; Objetivista Sofisticada; Subjetivista Básica; 
Subjetivista Sofisticada; e Narrativista.
 É dentro dessa perspectiva que se procederá a análise das 
explicações relacionadas à significância histórica construída por 
alunos brasileiros e portugueses pesquisados. Para a consecução 
desse intento, narrativas discentes foram geradas a partir da 

7seguinte questão :

Em sua opinião quais foram as principais consequências desse fato 
para a História de Brasil e Portugal?

 Essa pergunta teve como objetivo, inicialmente, perceber a 
relação que esses estudantes constroem entre fato e processo 
histórico. Se a primeira questão permitiu verificar como os discentes 
relacionam conhecimentos prévios ao conteúdo histórico, e as 
questões posteriores proporcionaram a análise de narrativas que 
relacionam aspectos metodológicos (evidência) e discursivos 
(explicação) como meio para a compreensão histórica; a questão 
acima, por sua vez, permitirá que se obtenha uma análise de como 
esses estudantes, após os passos trilhados, retornam ao conteúdo 
histórico discutido de forma a relacioná-lo ao processo histórico no 
qual está inserido.  
 Para satisfação desse objetivo será necessário retornar ao 
passado, com o fim de relacionar o fato histórico disparador do 
estudo e seus respectivos sujeitos part icipantes, aos 
desdobramentos posteriores. Essa proposta fará com que os 
estudantes apontem o quão significativo é, para si e para sua 
cultura, aquele fato histórico: ocorreram mudanças nas histórias de 
Brasil e Portugal em decorrência da decisão tomada pela Corte 
portuguesa? Essas implicações perduraram no tempo? Tiveram 
algum impacto em meu cotidiano ou na vida das pessoas de meu 
país? Essas e outras perguntas estão contidas nessa questão do 
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instrumento de pesquisa. 
No entanto, algo mais importante subjaz a essa intenção: a 

possibilidade de avaliar explicações históricas à luz da 
objetividade e da subjetividade na construção do conhecimento 
histórico. A aplicação desse tipo de classificação das explicações 
sob o viés do conceito de significância histórica, criado por Seixas, 
deve considerar as especificidades inerentes ao tipo de pesquisa 
que aqui se apresenta: um estudo comparativo realizado entre 
alunos brasileiros e portugueses.
 Se a questão analisada permite aos jovens estudantes a 
reflexão a respeito do fato histórico estudado dentro da 
perspectiva das duas culturas, a utilização das fontes possibilita 
uma objetivação do conhecimento histórico, pois fornece 
diferentes abordagens que podem nutrir as narrativas desses 
discentes. Por outro lado, a subjetividade pode aparecer à 
medida que o aluno cria autonomia perante as fontes, recorrendo 
à sua própria abordagem do conteúdo histórico. Extremismos 
dentro dessas variantes ocorrem. Estudantes podem recorrer às 
fontes sem reflexão histórica alguma ao copiá-las de forma 
fragmentária na tentativa de obter êxito em suas respostas, ou 
seja, podem confiar totalmente na autoridade do texto sem 
realizar nenhuma mediação reflexiva. Por outro lado, a 
subjetividade extrema pode contribuir para a reprodução de um 
senso comum difícil de ser avaliado. Algo recorrente quando a 
interpretação do estudante revela total descompromisso com o 
material histórico apresentado para a discussão do tema. Ação 
criadora da sensação de que o aluno parece não ter passado 
pela leitura das fontes, gerando uma leitura tão própria, tão 
particular, que esbarra num conhecimento comum do tema, sem 
reflexão histórica alguma. 

Fazem sentido, portanto, as diferentes possibilidades de 
significância histórica elaborada por Seixas. Respostas históricas 
podem ter um caráter totalmente objetivo ou subjetivo, ou 
mesmo, alinhavarem os dois aspectos de forma completa e 
coerente. Nesses termos, a análise apresentada na sequência se 

apoia na classificação de significância histórica elaborada pelo 
autor canadense, mas tem um diferencial estrutural devido à 
pergunta desencadeadora, pois a objetividade e/ou subjetividade 
do pensamento histórico não aparecerá diretamente, mas de 
forma indireta. Se a pesquisa de Seixas apontava para a 
significância de forma direta, pois os alunos escolhiam e escreviam 
acerca de fatos históricos retirados de uma lista apresentada; nesta 
pesquisa, a significância do fato histórico estudado ocorre a partir 
da avaliação das consequências desse fato, dentro de um processo 
histórico, para os alunos de diferentes culturas.
 Para Jörn Rüsen, Objetividade “[...] é a categoria que 
proclama um determinado tipo de conhecimento histórico, obtido 
mediante procedimentos de pesquisa regulados metodicamente e 
que, ao apresentá-la revestida de sólida validade, situa a 
objetividade acima do campo da opinião arbitrária.” (RÜSEN, 
2010a, p. 129). Ela aparecerá nas narrativas de alunos brasileiros e 
portugueses à medida que utilizarem trechos das fontes 
pertencentes ao instrumento de investigação, direta ou 
indiretamente. De igual forma quando utilizarem, em algum grau, 
elementos históricos que se relacionaram com o fato disparador da 
discussão, na elaboração de suas explicações. Tais narrativas 
mostrarão certo distanciamento do aluno em relação ao conteúdo 
estudado, pois entre sujeito e objeto ocorre a intermediação de 
alguém que julga ter maior credibilidade na realização do trabalho 
de racionalidade histórica: o especialista (o autor do texto, o 
professor, narrativas de cunho histórico veiculadas em meios de 
comunicação, etc). Nesse contexto, a objetividade se apresenta 
em dois níveis: as de caráter básico, pragmático, com pouca 
informação, e as de caráter sofisticado, com a inserção de maior 
quantidade de informações e aprimoramento interpretativo 
fundamentado nos próprios especialistas. Por  out ro lado,  a 
subjetividade do pensamento histórico, voltada à significância dos 
fatos, se relacionará com a pessoalidade do intérprete (no caso, o 
estudante) ou na relação intrínseca que este mantém com seu 
grupo (familiar, institucional, nacional). Nesse contexto, as respostas 
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subjetivas de caráter básico mostrarão a opinião do autor a 
respeito do assunto sem a centralidade em evidências históricas, 
mas sob a égide de suas convicções. Já o caráter opinativo se 
sofisticará ao ocorrer o aprimoramento e a expansão dessas 
convicções. Dessa forma, a opinião passa a atuar em defesa de 
um grupo, instituição ou nação da qual o autor faça parte, 
dotando-o do estatuto de porta-voz da comunidade.
 Ora, se o extremismo da objetividade na apresentação do 
pensamento histórico, por parte do aluno, pode gerar uma 
terceirização da racionalização histórica, essa mesma ação, no 
tocante à subjetividade, pode torná-la hermética, pois a limitará 
ao ensimesmar do indivíduo. Narrativas que trazem a lume a 
qualificação do pensamento histórico combinam aspectos 
subjetivos e objetivos na significação do objeto de estudo. A 
análise procedente mostrará a variância desses tipos de 
racionalidade histórica nos alunos pesquisados, de forma que haja 
a compreensão de especificidades da construção da 
significância histórica pelos estudantes brasileiros e portugueses. 

Construir mecanismos que permitam verificar como os 
estudantes selecionam aquilo que se tornou significativo dentro de 
um conteúdo histórico estudado, permite aos professores 
alinhavarem percursos didáticos que possam, estrategicamente, 
auxiliar os discentes a desenvolverem maior capacidade para 
refletir a respeito da inserção de dado conteúdo dentro do 
processo histórico. Ao compreenderem os aspectos 
socioeconômicos, políticos e culturais subsumidos à relação entre 
fatos e sujeitos históricos, num contexto espaço-temporal, os 
estudantes qualificam seu raciocínio histórico de forma que 
possam, conscientemente, interpretar os fatos cotidianos e 
relacioná-los a um processo histórico alongado, abrangente: 
desenvolvendo, pois, consciência histórica. 

A racionalidade do pensamento humano é revestida de 
aspectos objetivos e subjetivos que contribuem para a construção 
e aplicação do conhecimento na vida prática. As narrativas de 
estudantes brasileiros e portugueses que revelaram a objetividade 

na construção do pensamento histórico se alimentaram, 
prioritariamente, de informações oriundas de especialistas dessa 
área do conhecimento de forma direta e indireta. Diretamente, 
quando copiaram ou reescreveram trechos contidos nas fontes do 
questionário investigativo com o objetivo de relacioná-los às 
consequências do fato histórico dos documentos, citadas por eles 
mesmos. Indiretamente, quando relacionaram o conteúdo histórico 
a informações oriundas de outros meios de comunicação do 
conhecimento histórico gerado por especialistas (revistas, jornais, 
documentários televisivos, páginas da internet, etc). Assim, as 
narrativas objetivistas que revelaram aspectos de significância 
histórica da transferência da família real portuguesa para o Brasil se 
apresentaram de duas maneiras: básica e sofisticada.

SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA OBJETIVISTA BÁSICA

As narrativas de orientação Objetivista Básica revelam a 
objetividade do pensamento histórico de forma limitada. Um 
primeiro grupo de respostas mostra a objetividade no pensamento 
histórico com muita superficialidade. Nele, os alunos reduzem o fato 
histórico discutido nas fontes a um único termo que está explícito ou 
implícito na narrativa [esse(s)acontecimento(s)/fato(s)], 
relacionando-o a um, ou ao outro sujeito principal da narrativa 
(Brasil ou Portugal), sem maior preocupação no aprofundamento 
do debate:

- As principais consequências desses fatos foram: o vacilo de D. 
8João e a fuga deles. (Silmara, 16 anos, Escola B1 - T47)  

- A principal consequência desse acontecimento foi a 

independência do Brasil em 1822. (Diva, 16 anos, Escola P1 - T21)

 Observa-se que a objetividade dessas narrativas se apresen-
ta também na tentativa do estudante de mostrar sua impessoalida-
de perante a análise produzida. Característica representada na 
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opção de construir suas explicações com pronomes na 3ª pessoa 
(singular ou plural) com o fim de levar o interlocutor a compreen-
der ser a argumentação baseada num repertório derivado de 
algo externo (fontes), fator comprovador, por si só, da tese defen-
dida.    
 As explicações de caráter objetivista básico também 
comparam as consequências entre os dois sujeitos principais de 
forma simplificada, citando uma consequência para a causa 
comum entre si - o fato histórico contido nas fontes. Nesse tipo de 
resposta ocorre o contraste extraído da leitura das fontes, sem a 
citação das mesmas. Um primeiro grupo apresenta o contraste 
entre consequências para Brasil e Portugal:

- Para Portugal foi péssimo, pois a corte levou luxúrias para o Brasil. 
Para o Brasil foi bom porque a elite colonial beneficiou da ida da 
corte para lá. (Thaísa, 16 anos, Escola P5 - T2)

- A independência do Brasil e a perda de colônias, riquezas para 
Portugal. (Vicente, 17 anos, Escola B1 - T9)

- Para o Brasil, as principais consequências foi em país estrangeiro 
governar as colônias e para Portugal foi o descontentamento do 
povo pois foi abandonado pelo Rei. (Clarissa, 16 anos, Escola P5 - 
T8)

 Nota-se que a conjunção para mostra que o fato histórico 
narrado nas fontes está implícito na resposta. Foi o acontecimento 
narrado nas fontes que causou as consequências benéficas ou 
maléficas para Brasil ou Portugal. As fontes estão presentes nessas 
narrativas de forma indireta. Não há preocupação de citar ou 
criticar autores e fontes, mas sabe-se que foram fundamentais 
para a argumentação desenvolvida pelo estudante em sua 
resposta à questão. No caso desse grupo de respostas, a primeira 
fonte atuou de forma preponderante, pois centrou foco no apres-
samento da transferência da família real, revelando o abandono 
ao país lusitano, feito em favor da segurança da Corte. O u t r o  

aspecto a ser abordado é o maniqueísmo presente nas respostas. A 
compreensão das fontes levou os estudantes a revelarem que o fato 
histórico narrado foi “bom ou ruim” para os países envolvidos. 
Maniqueísmo que se apresenta nas respostas abaixo em aspectos 
político-econômicos:

- As principais consequências foram negativas, para Portugal, 
como por exemplo a perda do comércio e, assim, o exclusivo 
colonial e, para o Brasil, foi benéfico, na medida em que se tornou 
independente. (Clóvis, 17 anos, Escola P5 - T20)

- Para o Brasil, que logo depois se tornou independente, e assim 
Portugal usufruiu tudo que tinha em nosso país naquela época. 
Assim, ficando rico, enquanto hoje o Brasil é considerado um país 
de 3º. mundo. (Carina, 17 anos, Escola B2 – T64)

- Importante para o Brasil que se tornou independente, e mau para 
os portugueses que ficaram dependentes dos ingleses. (Mauricio, 
16 anos, Escola P2 - T14)

 Essas respostas de caráter objetivista básico revelam uma 
mobilização mínima das fontes históricas por parte dos estudantes. 
Mobilização com o único objetivo de convencer o leitor de que o 
fato histórico estudado gerou uma consequência direta ao(s) 
sujeito(s) participante(s) de sua narrativa. Esse tipo de resposta 
aparece muito em avaliações, pois os alunos tendem a relacionar 
causa e consequência de forma pragmática. Para esses estudan-
tes, o fato histórico é objetivamente significativo porque determina 
uma consequência direta ao(s) sujeito(s) envolvido(s) no processo 
histórico. A perspectividade do pensamento histórico, ou seja, a 
compreensão de que existem diferentes pontos de vista ou aborda-
gens, está limitada nesse tipo de resposta, pois muitos alunos relacio-
nam causa e consequência a um único sujeito e, quando transcen-
dem isso, vinculam essa mesma causa ao outro sujeito. Se não há 
perspectividade entre os sujeitos, tampouco entre causas e conse-
quências a eles relacionadas e, por conseguinte, não há abertura 
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para contingências históricas. Tudo já está delimitado, pragmati-
camente, pelas fontes. A Figura 1 apresenta um quadro com as 
principais características das explicações com significância históri-
ca objetivista básica: 

Figura 1 – características das explicações com orientação Obje-
tivista Básica

- significância determinada por autoridades externas (a fonte, 
por exemplo).
- respostas copiadas ou reescritas a partir da fonte.
- confia nos especialistas e em suas fontes, sem criticá-los.
- cita, de maneira simplista, fatos históricos anteriores ou posterio-
res que têm algum tipo de relação com o conteúdo histórico 
estudado. 
- aparecem em explicações históricas muito simples.
- causa e consequência têm relação direta, pouco reflexiva.
- a temporalidade e os sujeitos históricos participantes são 
restritos. 

SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA OBJETIVISTA SOFISTICADA

 A objetividade nas respostas que revelaram significância 
histórica não ocorreu somente de maneira simplista. Ao utilizarem-
se das fontes históricas com vistas a relacionarem o fato discutido 
com possíveis consequências, os estudantes apresentaram respos-
tas com maior estruturação. Novos sujeitos históricos participam do 
processo e interferem nas consequências originadas do fato 
disparador da discussão. Ocorre um alongamento da temporali-
dade na medida em que causas e consequências interferem 
estruturalmente na história dos países envolvidos. A participação 
no processo histórico não se limita aos países, mas personagens 
são nominalmente inseridos nas narrativas dos estudantes. Tais 
fatores geraram explicações densas à medida que os estudantes 

se aprofundaram na relação entre os sujeitos participantes do 
processo, as causas e consequências deles originadas num alonga-
mento de temporalidade. Fatores que representam, objetivamente, 
a significância do fato histórico estudado tanto pelo uso maior das 
fontes, quanto de sua relação com as consequências aos sujeitos 
envolvidos no processo estudado.
 Nesse tipo de respostas de significância Objetivista Sofistica-
da, dois grupos se destacaram. O primeiro deles apresenta o envol-
vimento de outros agentes no processo. A ação dos franceses e, 
principalmente, dos ingleses, foi preponderante para a transferên-
cia da família real portuguesa para o Brasil. Dessa forma, se o fato 
histórico disparador da discussão originou consequências para seus 
sujeitos principais – Brasil e Portugal – isso não ocorreu de forma 
simplista, automática, antes surgiu de um processo histórico que 
teve fundamental participação de outros atores. Se o Brasil ganhou 
maior autonomia e se tornou, posteriormente, emancipado, e 
Portugal passou por um processo de decadência política e econô-
mica, foi resultado de um processo histórico que teve a participa-
ção, sobretudo, da Inglaterra, como se observa nas respostas 
abaixo:

- Uma das consequências é que Portugal permitiu à Inglaterra a 
liberalização do comércio colonial e o direito de utilizar os portos 
brasileiros. Outra consequência é que toda a economia de Portu-
gal foi para o Brasil. (Gerson, 16 anos, Escola P5 - T11)

- Com esta transferência, o Brasil ganhou maior importância (que a 
levaria a proclamar mais tarde a independência). Enriqueceu, 
desenvolveu-se. Portugal caiu na decadência, arrasados pelas 
invasões e dominados por Inglaterra. (Alice, 17 anos, Escola P1 - 
T16)

 Claro está que a segunda narrativa historiográfica, citada no 
instrumento de pesquisa, influenciou a construção dessas respostas, 
pois é perceptível a importância dos ingleses no processo histórico 
que envolveu também Portugal, França e Brasil. Nota-se que certo 
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maniqueísmo ainda aparece nessas narrativas, tanto quanto nas 
respostas de significância Objetivista Básica, entretanto, há três 
aspectos diferenciadores: maior clareza do processo histórico; 
aprofundamento da relação entre os sujeitos participantes; e 
maior densidade explicativa ao discutir causas e consequências. 
Características que levam o interlocutor a compreender que o 
fato histórico não tem um fim em si mesmo, mas dinamicamente 
está inserido num processo histórico. A significância Objetivista 
Sofist icada tem sua credibil idade determinada pela 
t ransformação das fontes histór icas em evidências 
comprovadoras da assertividade apresentada pelos estudantes 
em suas respostas. Em curtas palavras, um professor que avalia 
respostas desse tipo de significância percebe que o estudante 
mobilizou uma ou mais fontes para construir sua resposta dotando 
seu argumento de credibilidade ao relacionar causas e 
consequências com maior estruturação dentro do processo 
histórico. Outro grupo de respostas de significância Objetivista 
Sofisticada apresenta outros elementos igualmente relevantes. Se 
no primeiro grupo há a participação fundamental de um ou mais 
países no processo histórico que interferiu na História de Brasil e 
Portugal, nesse segundo grupo, são personagens históricos 
nominados que se tornarão elementos fulcrais na constituição 
desse processo: 

- A principal consequência foi a inevitável independência do 
Brasil. Depois outras consequências deste facto foi o problema 
da sucessão D. Pedro, D. Miguel, D. Maria. Finalmente a guerra 
civil que opôs os dois irmãos e a crise econômica vivida em 
território nacional. (Carlitos, 17 anos, Escola P1 - T5)

- Este acontecimento foi muito importante para determinar a 
independência do Brasil na medida em que deu força, provou 
que o Brasil conseguia a autonomia suficiente para subsistir e 
mais importante deu-lhe um chefe, D. Pedro. O homem que 
motivou as tropas para isso. (Ernesta, 16 anos - Escola P2 - T12) 
 Os príncipes Pedro e Miguel e a rainha Maria se 

constituíram peças fundamentais para alinhavar as explicações 
do processo histórico no qual a transferência da corte portuguesa 
está inserida. Se o fato histórico disparador da discussão originou 
consequências para Brasil e Portugal, estas ocorreram graças à 
ação desses personagens. Depreende-se destas respostas que 
fatos e processos históricos podem ser explicados pelas relações 
entre instituições, grupos e nações (como se observou nas 
respostas do primeiro grupo), mas esses fatos não ocorrem sem a 
ação de seres humanos. Denominar os atores do processo, 
retirados ou relacionados às fontes, constitui-se em característica 
importante de narrativas de significância Objetivista Sofisticada.

 Todas as narrativas acima são de alunos portugueses. 
Enquanto esses estudantes mostraram conhecimento razoável dos 
desdobramentos relacionados ao fato histórico, os alunos brasileiros 
dão mostras de desconhecimento total das consequências para 
Portugal, sem conseguir citar, aos menos, outros fatos. Observe as 
narrativas de Gilmara e Veridiana:

- O fato de com essa vinda da Corte, o Brasil começar a evoluir, 
pois se criavam colégios, faculdades, jornais, na economia entre 
muitas outras coisas e isso foi muito bom. Para Portugal, foi um 
acontecimento importante, a sede da Corte mudou, mas não sei 
muito bem suas consequências. (Gilmara, 16 anos, Escola B1 - T22)  

- Em 1808 a coroa portuguesa chegou ao Brasil, 14 anos depois o 
Brasil se tornou independente, esse fato influenciou para que a 
independência ocorresse. Sendo assim o Brasil deixou de ser 
colônia de Portugal. (Veridiana, 18 anos, Escola B2 - T92)

 Apresenta-se de forma clara a clivagem existente entre as 
narrativas objetivistas brasileiras e portuguesas. As narrativas 
brasileiras têm dificuldade de apresentar sofisticação, pois se 
limitam a dar somente um pouco mais de consistência aos 
desdobramentos ocorridos no próprio país. Não há maior trabalho 
com novas informações, simplesmente pelo fato dos alunos não as 
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terem como repertório em sua vivência na cultura histórica. Já a 
densidade das narrativas portuguesas revela sua maior 
sofisticação. Adensamento composto por informações 
diretamente trazidas das fontes ou de sua vivência cotidiana 
escolar e extra-escolar (professor, manuais, livros paradidáticos, 
documentários televisivos, etc). Dessa forma, as poucas narrativas 
brasileiras com maior consistência no máximo se limitaram a ser 
explicações que trouxeram uma ou outra nova informação, 
enquanto as narrativas portuguesas se constituíram como densas, 
pois conseguiram relacionar novas informações de maneira 
c o e r e n t e ,  c o m  f o r m a t a ç ã o  c l á s s i c a  ( i n t r o d u ç ã o ,  
desenvolvimento e conclusão). As narrativas brasileiras, portanto, 
ficaram presas ao objetivismo básico, enquanto as narrativas 
portuguesas se apresentaram nas duas formas desse tipo de 
significância histórica.
 Nas narrativas brasileiras, o outro praticamente é 
inexistente simplesmente por desconhecimento de maiores 
informações ao seu respeito. Sem esse conteúdo histórico-cultural 
é possível apenas analisar as fontes à luz de seu próprio contexto, 
extraindo o máximo possível de informações. Nesse sentido, se 
torna lugar comum a reprodução dos modelos culturais prescritos 
na própria fonte para orientação temporal. Por outro lado, 
quando informações do outro são integradas às fontes disponíveis 
abre-se espaço para maior sofisticação da objetividade. Ao 
alinhavar essas informações coerentemente o aluno demonstra 
maior aptidão para lidar com documentos que tratem positiva ou 
negativamente de si mesmo e de seu grupo e, por conseguinte, 
demonstra maior disposição em conhecer aspectos do outro, 
gerando alteridade.
 Em resumo, as narrativas objetivistas básicas revelam a 
permeabilidade dos estudantes a modelos de orientação cultural 
que subjazem às próprias fontes. Sem maior repertório de 
informações já se constitui um avanço conseguir extrair o máximo 
possível do que os documentos podem fornecer ao próprio 

entendimento de sua sociedade. No que concerne às narrativas 
com significância histórica objetivista sofisticada o movimento é 
outro. Os alunos extraem e selecionam as informações das fontes 
relacionando-as ao processo histórico no qual o fato disparador da 
discussão está inserido. A partir desse trabalho refletem sobre o 
processo histórico, expondo causas e consequências ocorridas aos 
sujeitos envolvidos, num alongamento temporal que pode se 
estender até o presente e gerar perspectivas de orientação ao 
futuro. As experiências do passado, interpretadas à luz de um 
repertório cognitivo que as relaciona a novas experiências 
(informações), possibilita a geração de novas expectativas. O 
quadro abaixo (Figura 2) mostra as principais características das 
explicações históricas com significância objetivista sofisticada. 

Figura 2 - características das explicações com orientação 
Objetivista Sofisticada

- significância determinada por autoridades externas (a fonte, por 
exemplo).
- respostas copiadas ou reescritas a partir da fonte.
- confia nos especialistas e em suas fontes para construir suas 
asserções.
- relacionam fatos históricos anteriores, simultâneos e posteriores 
ao conteúdo histórico estudado. 
- aparecem em explicações históricas densas. 
- a relação entre causas e consequências ocorre com a 
intermediação de vários sujeitos (indivíduos, grupos sociais, 
instituições ou nações).
- há emergência de reflexão a respeito das causas e 
consequências dentro do processo histórico.
- há alongamento de temporalidade. O fato histórico impacta 
maior número de pessoas numa temporalidade alongada.
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 SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA SUBJETIVISTA BÁSICA

 Outra forma de elaboração de respostas históricas tem na 
subjetividade seu componente principal. É ela quem dotará de 
significado a História a ser interpretada na medida em que as 
fontes ficam relegadas a um segundo plano e atuam (quando 
atuam), somente, para referendar aquilo que o autor propõe. A 
formulação da questão de certa forma já direcionava o aluno a 
incluir uma dimensão subjetiva à sua resposta, pois perguntava 
pela opinião a respeito das consequências geradas do fato 
histórico a Brasil e Portugal. Entretanto, como visto anteriormente, 
muitos estudantes geraram respostas que penderam para maior 
objetivação. Aqueles que optaram por privilegiar a subjetivação 
apresentaram respostas básicas e sofisticadas. As narrativas 
subjetivistas básicas dotaram de significado sua interpretação 
com explicações fragmentárias, simples e emergentes. Nelas 
priorizaram opiniões superficiais, sem maior preocupação com as 
fontes. Por outro lado, tal superficialidade foi diminuída, pois um ou 
outro fator aparecia para explicar as consequências do fato 
histórico narrado. Segue abaixo algumas respostas de alunos 
brasileiros e portugueses:

- Sinceramente acho que foi um grande desfalque em Portugal. 
(Elisa, 16 anos, Escola P3 - T8)
- Que era para o Brasil ser um país rico se não fosse explorado. 
(Everton, 16 anos, Escola B2 - T25)
- As principais consequências penso que foi o acontecimento de 
uma tragédia em ambos os países. (Simão, 16 anos – Escola P5 - 
T6)
- Para o Brasil é que eles roubaram todas as nossas riquezas, e pra 
Portugal é que eles conseguiram ficar rico às nossas custas. 
(Maristela, 18 anos – Escola B1 - T65)
- Na minha opinião a principal consequência deste 
acontecimento para a História de Portugal e do Brasil foi a 
volubilidade política vivida dentro desse período. (Alan, 17 anos – 
Escola P1 - T3)

- Isso contribuiu mais para o marco entre essas duas nações. 
Ligou ainda mais a história de Portugal e Brasil. (Arilson, 17 anos – 
Escola B2 - T70)

 Percebe-se como o estudante se coloca dentro da resposta. 
É ele quem emite opinião a respeito do processo histórico. 
Entretanto, essa opinião não dispõe de maior concretude por 
desprezar ou não conseguir extrair das fontes (ou de outro meio) as 
informações que poderiam adensar sua explicação. Muitos 
estudantes em suas respostas históricas parecem propor um diálogo 
com o professor quando usam os pronomes na 1ª pessoa do singular 
ou plural. Quando nessa proposta conseguem aliar suas 
perspectivas às das fontes históricas trabalhadas e ao repertório de 
cultura histórica da qual dispõem, obtém êxito. Entretanto, quando 
o diálogo não é mediado por essas competências, sua efetivação 
depende do exercício de inferência que o professor precisa realizar 
para compreender a proposição do aluno. Em respostas 
subjetivistas básicas tal inferência se torna de difícil efetivação, pois 
o estudante não dá demonstração alguma do que pode ser 
utilizado para o preenchimento das lacunas de suas respostas 
fragmentadas. Como resultado dessa prática, respostas beiram à 
incompreensão ou reproduzem certo senso comum.
 A reflexão histórica não aparece nessas respostas, pois a 
opinião dos alunos carece de conteúdo histórico. Nessa perspectiva 
não existe maior preocupação em explicar o processo histórico, as 
coisas simplesmente acontecem (roubos, tragédias, volubilidade 
política, etc), pois ocorreram, aprioristicamente, em decorrência do 
fato histórico disparador da discussão. Essa forma de significância 
representa muito bem aquele grupo de alunos que dizem conhecer 
o conteúdo histórico discutido, mas por não mobilizarem habilmente 
as fontes disponíveis ou terem deficiências em seu repertório 
histórico-cultural apresentam enorme dificuldade de interpretar e, 
consequentemente, dotar de significância sua explicação histórica. 
Nesse tipo de significância histórica, brasileiros e portugueses 
construíram respostas estruturalmente semelhantes. O quadro 
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abaixo (Figura 3) resume as principais características das 
explicações com orientação subjetivista básica à significância 
histórica.

Figura 3 - características das explicações com orientação 
Subjetivista Básica

- significância determinada pelo autor.
- superficialidade decorrente de pouca (ou nenhuma) 
informação extraída da fonte ou do repertório histórico-cultural.
- respostas que deixam lacunas abertas, dependentes da 
inferência do interlocutor.
- aparece geralmente em explicações muito fragmentadas e 
simples. 
- a relação entre causas e consequências ocorre de maneira 
vaga, sem exposição de fatos e/ou contingências históricas que 
poderiam relacioná-las.
- não há reflexão histórica na construção das respostas. O 
perspectivismo é limitado pelo pouco conteúdo.
- não existe referência temporal por não haver preocupação em 
situar, temporalmente, causas e consequências.

SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA SUBJETIVISTA SOFISTICADA

 Explicações históricas que priorizem a subjetividade para 
construir significado não se constituem somente com 
superficialidade. É possível trilhar esse caminho se o estudante 
consegue se colocar numa relação dialógica com o processo 
histórico estudado de forma que sua perspectiva seja colocada 
com autonomia. Nesse tipo de significância histórica o aluno não 
se limita a reproduzir ou rejeitar o conteúdo da fonte, mas utiliza 
indiretamente seu repertório de informações que compõem a 
cultura histórica com o fim de criar independência cognitiva, 
perspectivação do pensamento. Essa autonomia resulta num 
posicionamento crítico a si mesmo, a seu grupo ou mesmo a 

terceiros que estejam envolvidos no processo histórico do qual se 
parte a discussão.  
 Dessa forma, respostas de significância subjetivista 
sofisticada têm seu autor como uma espécie de porta voz do grupo 
que representa. Numa clara diferença em relação às respostas 
subjetivistas básicas nas quais a autoria se apresentava 
desvinculada de qualquer grupo, aqui as explicações representam 
um autor que tem engajamento, sentimento de pertença a uma 
comunidade, instituição ou nação, como é o caso das narrativas a 
seguir:

- Para a História de Portugal foi muito mau. A corte deixou a 
população abandonada e à mercê dos invasores. Portugal foi 
invadida e esteve sob poderio inglês durante algum tempo, o que 
comprometeu a nossa independência. Para o Brasil foi muito bom, 
porque com a família real lá, o Brasil teve um considerável 
crescimento econômico e social. (Honório, 17 anos, Escola P2 - T20)

- Para o Brasil, na minha opinião teve consequências positivas, na 
medida em que se desenvolveu. Para Portugal, obviamente teve 
consequências negativas. Ficamos sem o nosso regente, 
precisamente no momento em que estávamos a ser invadidos.   
(Arturo, 17 anos, Escola P5 - T19) 

- Um país desorganizado sem base de apoio, sem estrutura 
política, uma cicatriz na História de um país jovem, uma mina de 
ouro para eles, onde o interesse era de levar e não ajudar. (Silas, 20 
anos, Escola B2 - T95)

 Esses estudantes parecem adentrar ao processo histórico 
com olhar perspectivo. No caso dos alunos portugueses (Honório e 
Arturo), a independência econômica do país se torna pessoal 
(nossa), assim como o (nosso) regente abandonou a nação à 
invasão inimiga. Um terceiro elemento é beneficiado (no caso, o 
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Brasil) em decorrência de nossa fragilidade econômica, pois teve 
um considerável crescimento. O estudante brasileiro, por sua vez, 
apresenta uma narrativa criativa que usa figuras de linguagem 
(cicatriz / mina de ouro) para exercer seu poder de crítica ao outro 
(no caso Portugal). Para Silas (20 anos, Escola B2 - T95), foram eles 
(os portugueses) os responsáveis por tamanha desestruturação 
deste jovem país (o Brasil).
           Observa-se que nas narrativas subjetivistas sofisticadas existe 

9um movimento de empatia histórica  do autor em direção ao 
processo (histórico) que interpreta. Por menor que seja esse 
movimento, seu resultado causa no interlocutor/leitor a impressão 
de que existe consistência na perspectiva que se apresenta. Os 
limites dessas narrativas esbarram exatamente na priorização 
dada à subjetividade, pois o aprimoramento de empatia histórica 
passa pela inclusão de maior consistência documental – 
evidência histórica. Se a empatia histórica é um ganho desse tipo 
de narrativa, dificuldades também existem. Observe as respostas 
abaixo que contém hipóteses autorais apresentadas ao 
interlocutor: 

- Todo este acontecimento permitiu talvez que a independência 
da colônia portuguesa desse mais certo, penso que este facto só 
foi possível devido à presença da família real. Na história de 
Portugal talvez nos tenha prejudicado porque sem as elites 
dirigentes presentes no território tornamo-nos num reino muito 
mais vulnerável às diversas ameaças a que fomos sujeitos. 
(Aurélio, 16 anos, Escola P1 - T20)

- Acredito que Portugal lucrou muito com a exploração dos bens 
do Brasil consequentemente o Brasil não pode se desenvolver 
em relação a bens, pois esses deviam ser destinados a Portugal. 
(Tarso, 16 anos, Escola B1 – T15)

 Tais respostas suscitam duas leituras se pensadas à luz da 
significância subjetivista sofisticada. A primeira delas mostra o grau 
de relativismo que se apresenta nesse tipo de explicação. Nela o 

autor propõe ao leitor uma interpretação baseada na mutualidade 
entre os sujeitos históricos - o desenvolvimento de um significaria 
(talvez – conforme Aurélio, 16 anos, Escola P1 - T20) a decadência do 
outro. Sua crença (acredito – como escreveu Tarso, 16 anos, Escola 
B1) não toma a fonte histórica como evidência, a relevância da 
narrativa está na própria leitura que seu produtor realiza do processo 
histórico. Não há preocupação de reproduzir ideias prescritas, trata-
se do oposto. A subjetividade das respostas tem o objetivo de 
suscitar no interlocutor algum posicionamento perante a 
proposição de hipóteses, seja aceitação, rejeição ou abertura ao 
diálogo. Ora, nesses termos, se o interlocutor tiver uma leitura 
subjetivista poderá simplesmente tomá-la como credível mesmo 
com seu relativismo. Por outro lado, se fizer uma leitura objetivista 
cobrará do autor alguma evidência comprobatória da hipótese 
que expôs em sua narrativa.
 Alunos geram respostas subjetivistas sofisticadas em seus 
textos. Criam, propõem, elaboram perspectivas de interpretação 
diferenciadas daquelas convencionais de dado processo histórico. 
Se tais respostas têm em sua composição elementos da cultura 
histórica, mesmo que não sistematizados, passarão ao interlocutor a 
ideia de que o estudante prima pela autonomia e criatividade em 
torno do objeto de estudo. Entretanto se essas respostas não se 
apresentam com razoável composição, sua superficialidade se 
apresentará e com ela sucumbirá a sofisticação do subjetivismo. A 
segunda leitura, por sua vez, revela outra limitação que esse tipo de 
resposta histórica possui se comparada a respostas de significância 
objetivista sofisticada. Enquanto o relativismo das respostas 
subjetivistas depende de algo igualmente subjetivo: o exercício da 
inferência por parte do interlocutor; as respostas de cunho 
objetivista com algum grau de sofisticação apresentam uma leitura 
do processo histórico articulada às evidências, a qual pode ser 
aceita, rejeitada ou questionada, mas não abre espaço para 
maiores inferências. 
 Numa outra perspectiva interessante, a autocrítica também 
aparece em respostas subjetivistas. Alunos portugueses se 
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colocaram como autores preocupados com a má imagem 
gerada por seu país devido à decisão de transferência do governo 
metropolitano para a colônia brasileira: 

- Na minha opinião a fuga da Corte para o Brasil tem 
consequências, tanto para Portugal como para o Brasil. O facto 
de a Corte ter “abandonado” o país e os seus cidadãos (talvez 
pelo seu próprio bem) não é bom para a História de Portugal. 
Relativamente ao Brasil, ficamos “mal vistos”, como cobardes, 
que fugimos aos nossos problemas. (Fidélis, 17 anos, Escola P5 - 
T21)

- Na minha opinião as principais consequências foi que, na altura, 
Portugal passou a depender demasiado da colônia e a certa 
altura já não parecia mais a metrópole que era mas uma colônia 
brasileira, e quando tudo isto acabou, a nossa economia levou 
um tombo muito grande e irrecuperável. (Irina, 16 anos, Escola P3 
- T2)

 Esses estudantes trouxeram para si o ônus das ações 
históricas de seu país. Ações que deixaram os portugueses com 
uma má herança histórica e suscitaram nos autores dessas 
narrativas críticas ao próprio país e a si mesmos. Críticas que 
perduram no tempo, pois a ação negativa da Corte é um capítulo 
da História do qual se envergonham e acabam por gerar críticas 
alheias igualmente perenes. Por outro lado, a ação feita num 
passado histórico gerou consequências que tornaram 
irrecuperável a economia, mesmo com o desejo de brecar esse 
processo (e quando tudo isto acabou – Irina, 16 anos – Escola P3 – 
T2). A empatia histórica se evidenciou novamente, agora para 
demonstrar como o passado recuperado pode apresentar a 
perenidade de uma mentalidade no tempo.
 A significância subjetivista básica se apresenta na 
superficialidade das explicações históricas, pois seus autores não 
conseguem fornecer subsídios suficientes que facilitem o diálogo 
com seus interlocutores. Essa limitação é enfrentada pela 
significância subjetivista sofisticada com o adensamento das 

explicações através do uso pelo autor de informações oriundas de 
seu repertório histórico-cultural. Ao rejeitar o uso de evidências 
históricas, as respostas subjetivistas sofisticadas criticam as 
experiências subsumidas às tradições de orientação e geram novas 
perspectivas (com experiências e expectativas novas) que também 
são passíveis de crítica, exatamente pela subjetividade que as 
compõem. Essa oposição à prescrição objetivista se coaduna com 
a constituição crítica do sentido histórico (RÜSEN, 2010b), pois revela 
a construção de consciência histórica a partir da negação. Por 
outro lado, quando a resposta de caráter subjetivista é básica, sem 
repertório derivado da cultura histórica, seu poder de crítica 
desvanece e este subjetivismo cai no senso comum. Sem o exercício 
reflexivo em sua composição, estudantes que apresentam esse tipo 
de resposta mostram-se abertos à reprodução de prescrições, à 
adesão irrefletida de algo perene no tempo, em suma, às 
experiências e expectativas contidas nas tradições vigentes. O 
quadro abaixo (Figura 4) apresenta as principais características de 
explicações com orientação subjetivista sofisticada à significância 
histórica.  

Figura 4 - características das respostas com orientação Subjetivista 
Sofisticada

- significância determinada pelo autor alimentado por seu 
repertório histórico-cultural.
- densidade decorrente da relação dialógica que estabelece 
com seus interlocutores.
- respostas que convidam os interlocutores a dialogarem com sua 
perspectiva.
- aparece em explicações “densas”. 
- causas e consequências são discutidas pelo autor que dá voz à 
sua própria perspectiva e/ou a de seu grupo.
- a reflexão histórica aparece, mesmo que descolada da 
evidência histórica.
- há referência temporal, geralmente alinhada à empatia histórica 
criada pelo autor junto ao processo histórico que interpreta.
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SIGNIFICÂNCIA HISTÓRICA NARRATIVISTA (OBJETIVIDADE E 
SUBJETIVIDADE AGREGADAS)

 Explicações que oferecem ao interlocutor uma reflexão 
histórica fundamentada na interação dinâmica entre 
subjetivação e objetivação constituem a razão da racionalidade 
histórica. A sofisticação da objetividade, encontrada no olhar 
acurado às fontes transformadas em evidência histórica de um 
passado recuperado, somada à sofisticação da subjetividade, 
gerada no olhar perspectivo aberto à empatia histórica, 
solidificam a formação histórica. Por meio dela se oferece aos 
seres humanos e, no contexto escolar, aos estudantes, a 
articulação das competências do pensamento histórico com a 
finalidade de dotar de qualificação a consciência histórica; em 
outras palavras, de dar sentido a orientação temporal e à 
identidade.
 A Significância Histórica Narrativista expõe a qualificação 
da literacia histórica. Ao narrar aliando aspectos objetivistas e 
subjetivistas do pensamento histórico, o estudante interage com o 
processo histórico no qual está contido o acontecimento 
disparador do tema discutido. As narrativas abaixo apresentam 
dois grupos de respostas que exemplificam a significância histórica 
narrativista: 

- Na minha opinião, as principais consequências deste 
acontecimento foram: o abandono da família real, o que 
consequentemente originou problemas a nível social, e 
consequentemente, instabilidade. Foi também uma forma de 
ainda mais fazer do Brasil uma história mundial, e 
consequentemente dar força a um conflito para a 
independência o que na minha opinião foi o mais correcto a 
fazer (dar a independência). (Geraldo, 19 anos, Escola P1 - T12)

- Na minha opinião, penso que este acontecimento foi (sem ter 
em conta o “grito do Ipiranga”) uma das mais marcantes e 

decisivos para esses dois países lusófonos. Penso que fez com que o 
Brasil se desenvolvesse muito mais, e que sendo alvo dum processo 
de engrandecimento durante esse período, reunisse meios para 
não ser visto como uma colônia mas sim como um território 
autônomo. Esta importância concedida ao Brasil afectou Portugal 
na medida em que o enfraqueceu e contribuiu para, entre outros 
factores, instabilidade política. (Mércia, 17 anos - Escola P1 - T14)

- Na minha opinião à relação que havia entre colonizador e 
colônia foi-se diluída, pois o facto da família real se encontrasse no 
Brasil fez que houvesse mais abertura deste país ao resto do 
mundo, o que permitiu a um grande crescimento do Brasil mas 
trouxe muitas desvantagens para Portugal. (Otávio, 17 anos, 
Escola P1 - T24)

 Nesse primeiro grupo os estudantes realizam uma leitura 
acurada do processo histórico ao discorrer, principalmente, sobre as 
transformações políticas e econômicas decorrentes da 
transferência da corte portuguesa para o Brasil. A relação entre os 
principais agentes desse processo histórico (Brasil e Portugal) é 
observada no contexto global. A ação da corte portuguesa é 
preponderante para modificar a geopolítica desses países. Se a 
relação até então era local (entre colonizador e colonizado), com a 
transferência da corte o Brasil adentra a geopolítica global. 
 Dessa forma, na avaliação desse processo histórico já não 
interessa explorar a dicotomia colonizador-colonizado, tampouco a 
instabilidade políticoeconômica portuguesa, a prioridade é analisar 
o fato à luz de seu contexto mundial. Não é à toa que ocorre a 
integração dos países lusófonos e a História do outro (o Brasil) passa a 
ter abertura ao [...] resto do mundo. Esse olhar para a alteridade 
aliado à leitura acurada dos documentos históricos disponíveis, 
contempla a relação entre objetividade e subjetividade na 
significância do tipo narrativista. 
 Isso não é tudo. Essa interatividade permitiu que esses 
estudantes portugueses se posicionassem a partir de sua avaliação 
do processo histórico. Para Geraldo (19 anos, Escola P1 - T12) é justo 
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dar a independência ao Brasil. Mércia (17 anos - Escola P1 - T14), 
por sua vez, compreende que a transferência da corte portuguesa 
é um dos fatos mais marcantes e decisivos para esses dois países 
lusófonos, enquanto (Otávio, 17 anos, Escola P1 - T24) compreende 
que a relação que havia entre colonizador e colônia foi-se diluída. 
A autonomia reflexiva apresenta-se na densidade de explicações 
que combinam objetividade e subjetividade com o fim de gerar 
perspectivas avaliativas de um processo histórico. A alteridade se 
coloca com igual solidez nas narrativas que compõem o segundo 
grupo:

- A vinda da família real para o Brasil fez com que nosso país 
tivesse o acesso a cultura de seu colonizador e ganhasse uma 
atenção voltada para o desenvolvimento do país. Já na história 
de Portugal, os que saíram lucrando com isso foi a elite colonial 
que puderam explorar as riquezas brasileiras e se protegerem da 
invasão pelas tropas vizinhas. (Susana, 17 anos - Escola B2 - T93)

- Na minha opinião foram histórias que acabaram por se misturar, 
no fundo a nossa ida para lá acabou com que a nossa história e a 
deles se tornar numa só história. (Jane, 18 anos, Escola P5 - T3)

 Diferentemente do primeiro grupo que apresentou os 
aspectos políticoeconômicos como resultante da mudança 
geopolítica, patrocinada pela transferência da corte portuguesa 
para sua colônia na América, o segundo grupo, com narrativas 
que combinam a sofisticação da objetividade e subjetividade, 
priorizou o aspecto cultural. Cultura exposta aqui de maneira 
dicotômica. Se o estudante português compreendeu que a 
transferência da corte para o Brasil amalgamou a história desses 
países de forma positiva, o brasileiro compreendeu que a 
colonização permitiu o acesso dos brasileiros à cultura do 
colonizador, ou seja, num aspecto negativo. Por caminhos 
distintos, ambos se posicionaram perante o processo histórico, 
compreendendo-o como produto da relação dialógica da 
história desses dois países. Suas ideias podem ser acatadas ou 

rejeitadas, entretanto, têm algo em comum: a aliança entre 
aspectos objetivos e subjetivos que permite o desenvolvimento de 
Significância Narrativista. 
 Em todas essas narrativas há a presença, em maior ou menor 
grau, de empatia histórica. A opinião emitida pelo estudante a 
respeito do processo histórico não ocorreu de maneira fugaz. 
Necessitou de embasamento objetivo, relacionado à pesquisa nas 
fontes disponíveis e, por outro lado, de um movimento subjetivo 
derivado do exercício intelectual de empatia em direção ao 
passado que se pretendeu recuperar. O encontro da sofisticação 
desses tipos de significância histórica resultou em narrativas densas 
que priorizam o posicionamento perspectivo do estudante 
fundamentado na pesquisa histórica. Nesse sentido, o 
acontecimento discutido se torna significativo para a história da 
humanidade, não se restringindo a uma relação bilateral. O 
particular, obrigatoriamente, se relaciona com o geral, o local com 
o global, o individual com o coletivo.
 A significância histórica de característica narrativista se 
preocupa com a alteridade. Abre espaço para a discussão, 
mediada racionalmente, entre perspectivas diferentes acerca do 
mesmo assunto. Convida o indivíduo a pensar a respeito do outro 
não por suas próprias convicções, mas num aprendizado que 
considera o conhecimento do outro como fundamental para seu 
norteamento discursivo. Enfim, para dotar as experiências do tempo 
presente de um sentido aberto ao horizonte de expectativas, é 
necessário compreender o significado das experiências do 
passado, por meio de um trabalho hermenêutico calcado na 
integração entre subjetividade e objetividade do pensamento 
histórico. A interpretação da experiência do tempo gera 
significado. Significado que compõe uma consciência histórica 
dinamizadora da geração de novos significados e sentidos à 
orientação temporal. O quadro abaixo (Figura 5) contém as 
principais características desse tipo de orientação à significância 
histórica: 
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Figura 5 - características das respostas de Significância 
Narrativista

- significância determinada pela relação entre objetividade e 
subjetividade.
- densidade decorrente da relação dialógica que estabelece 
com as fontes históricas, com seu grupo e com seus 
interlocutores.
- o acontecimento é significativo se relacionado ao contexto 
global.
- perspectivismo de pensamento aberto ao perspectivismo.
- aparece em explicações “densas”. 
- causas e consequências discutidas à luz da alteridade, da 
inclusão do “outro” em sua própria perspectiva.
- o “particular” é relacionado ao “geral”; o “local” ao “global”; o 
“individual” ao “coletivo”;
- a reflexão relaciona “evidência” a “empatia” com o fim de 
desenvolver “literacia histórica”.
- o tempo é dotado de sentido na medida em que o autor se 
relaciona empaticamente com o passado, interpreta-o para o 
presente dotando-o de significado e aponta possibilidades de 
orientação temporal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O percurso apresentado no artigo mostra que a análise das 
causas e consequências derivadas de dado fato histórico, por 
parte de diferentes pessoas, permite perceber diferentes formas 
de pensar historicamente. Nas narrativas dos estudantes de Brasil e 
Portugal acerca da importância da denominada “transferência 
da família real portuguesa para o Brasil” para seus países, pode-se 
observar a dinâmica existente entre o uso da objetividade e 
subjetividade para a apresentação de um conhecimento 
(científico ou não) gerado por meio da análise de fontes. Tal 

dinâmica se reveste de importância à medida que mostra como os 
seres humanos se depreendem com o processo histórico e os 
relaciona com sua própria vida, ou mesmo de sua nação e 
sociedade. Por outro lado, revela a oportunidade de refletir a 
respeito do processo avaliativo da disciplina de História nas escolas, 
pois mostra como os estudantes lançam mão de elementos 
relacionados à objetividade no trato da fonte histórica para 
construir seu raciocínio de orientação temporal. Da mesma forma, 
suscita a discussão a respeito do uso da subjetividade na construção 
de respostas históricas baseadas em aspectos relacionados à 
historicidade das fontes, ou mesmo na primazia do autor em relação 
ao que produziu. Refletir a respeito da relação diálogica entre 
objetividade e subjetividade na construção do conhecimento 
histórico reduz espaço para posições extremas que em nada 
colaboram com a ação humana no tempo. Se de um lado a 
ditadura objetivista torna legalista a narração das ações humanas, 
pois desconsidera a subjetividade presente na construção dessa 
mesma “lei”, de outro o subjetivismo imperante doa ao sujeito a 
premissa de tornar relevante a narrativa que melhor lhe apetecer. 
Pensar que o ser humano é filho de seu tempo e, por isso mesmo, 
constrói suas ações revestidas de historicidade, relacionando 
passado, presente e futuro, mostra que os acontecimentos 
históricos, mesmo com as contingências que lhes são inerentes, 
apontam para pensarmos suas causas e consequências à luz da 
racionalidade histórica, de forma que possamos nos entender como 
sujeitos participantes da História e, se, de alguma forma, 
enxergarmos que ela nos conduz com seus atos, possamos perceber 
sua mão em nossas vidas. Volto assim ao 11 de setembro de 2001 
que, se não teve reflexo imediato em minha humilde vida vivida no 
trópico do hemisfério sul, causou uma série de modificações em 
nosso tempo, desde a relação geopolítica, até o aprofundamento 
do medo do outro, do diferente. Pensar historicamente em direção 
ao acolhimento da alteridade, eis o desafio.
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NOTAS

¹ O texto se origina de pesquisa realizada com financiamento 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Ministério da Educação do Brasil) no estágio de 
Doutoramento feito em Portugal (entre novembro de 2009 e 
fevereiro de 2010), sob a orientação, na Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (USP), da Profa. Dra. Katia Maria 
Abud, e sob supervisão, em Portugal, da Profa. Dra. Isabel Barca, 
na Universidade do Minho, localizada em Braga.

² No período de realização da pesquisa em Portugal, o país se 
encontrava às voltas com a crise econômica global, vários casos 
de corrupção envolvendo o primeiro escalão do governo e 
manifestações dos professores em busca da conservação de 
direitos já adquiridos e de melhorias na política educacional do 
país. De lá para cá a situação de recessão se aprofundou no país, 
atingindo a classe docente que efetivamente presenciou a 
retirada de direitos, bem como a diminuição de salários e o 
aumento da carga horária em sala de aula.

³ A pesquisa desenvolveu-se em duas escolas brasileiras, 
localizadas nas cidades de São Paulo e Osasco (situada na 
“Grande São Paulo”) e cinco escolas portuguesas situadas na 
região norte de Portugal, nas cidades de Porto e Braga. O 
instrumento que trabalhou o aspecto cognitivo teve a 
participação de, aproximadamente, 150 alunos brasileiros e 100 
portugueses de todas as escolas participantes.

4
 A descrição das vertentes utilizadas no Instrumento I (Pesquisa do 

Perfil Discente) se inspirou na pesquisa realizada pela Câmara 
Municipal do Porto (Prefeitura da Cidade) de AZEVEDO, N.; DIAS, I; 
ESTEVES, A. J.; FERNANDES, A. T.; LOPES, J. T. e MENDES, M. M. 
Práticas e Aspirações Culturais. Os Estudantes da Cidade do Porto. 

Porto: Edições Afrontamento e Câmara Municipal do Porto, 1998.
5
 Cultura histórica pode ser definida como “[...] o campo de 

interpretação do mundo e de si mesmo, pelo ser humano, no qual 
devem efetivar-se as operações de constituição de sentido da 
experiência do tempo, determinado pela consciência histórica 
humana [...] [é o] campo em que os potenciais de racionalidade do 
pensamento histórico atuam na vida prática” In. RÜSEN, Jörn. 
História Viva - Teoria da História III: formas e funções do 
conhecimento histórico. Tradução de Estevão de Rezende Martins. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2007, p.21.

6 Conceitos substantivos são aqueles “[...] que se relacionam 
diretamente ao conteúdo histórico, pois constituem material 
fundamental de aprendizagem. Revolução, feudalismo, 
democracia, liberalismo, capitalismo, escravismo, reforma, 
socialismo, entre outros, são conceitos aplicados (correta ou 
incorretamente) em diferentes contextos e épocas, e estão 
presentes no cotidiano. Circulam também entre as pessoas nos mais 
diversos espaços, desde uma simples conversa num happy hour no 
final do dia de trabalho, até a complexidade das discussões no 
âmbito acadêmico. Além disso, pautam os meios de comunicação, 
pois fundamentam matérias jornalísticas, documentários, artigos, 
editoriais, músicas, entre muitos exemplos.” In. ALVES, R. C. A 
transferência da família real portuguesa para o Brasil: explicação 
histórica em estudantes brasileiros e portugueses. Antíteses, 
Londrina, v. 5, n. 10, p. 691-716, jul./dez. 2012, p. 696.

7 Cada questão do instrumento remeteu a análise de um conceito 
meta-histórico nas narrativas criadas pelos estudantes. As três 
primeiras perguntas versaram, respectivamente, pelos conceitos de 
explicação histórica, evidência histórica e compreensão histórica. A 
quarta questão é objeto de análise deste artigo.

8 Todos os nomes de alunos citados são fictícios. A denominação “P” 

e “B” se refere aos países dos estudantes - Portugal e Brasil, 
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respectivamente. A denominação “T” se refere ao instrumento 

“Transferência da família real portuguesa para o Brasil”. Os 

números se referem à ordenação seja para as escolas, seja para os 

alunos que participaram da pesquisa dentro dessa escola.

9 Empatia histórica é o exercício de [...] compreender os motivos e 
explicar as acções dos homens do passado, de modo a torná-las 
inteligíveis às mentes contemporâneas. Tal implica um amplo 
conhecimento do respectivo contexto histórico e a interpretação 
da evidência histórica diversificada e/ou contempladora de 
diferentes perspectivas, estando também vinculado o uso de 
imaginação histórica. In. FERREIRA, C. O Papel da Empatia 
Histórica na compreensão do outro. In. In. BARCA, I. & SCHMIDT, M. 
A.. Educação Histórica: investigação em Portugal e no Brasil: actas 
das V Jornadas Internacionais de Educação Histórica. Braga: 
Centro de Investigação em Educação – Instituto de Educação e 
Psicologia – Universidade do Minho, 2009, p. 116.
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Anexo 1: Instrumento – Tema: Transferência da Família Real Por-
tuguesa para o Brasil

Nome (opcional): __________________Idade:__________Ano: _______ Sexo: M (   ) F (   )  

Escola: _______________________________________________________ 
A atividade abaixo não se trata de uma prova, mas de um pequeno exercício para verificar como o estudante constrói 

seu raciocínio histórico e o aplica na vida prática. Agradecemos por seu interesse em participar desta atividade. 
ATIVIDADE 

As narrativas abaixo tratam da denominada ”transferência da família real portuguesa para o Brasil”, fato que 
ocorreu no início do século XIX, no período em que Napoleão Bonaparte, imperador francês, buscava conquistar 
toda a Europa e tinha como seu principal rival no continente, a Inglaterra. 

Leia as duas narrativas a respeito desse fato e responda as questões propostas: 

Narrativa I 

“Quando Napoleão Bonaparte decretou o Bloqueio Continental em 1806 (determinação de que nenhum país da 
Europa Continental poderia comercializar com a Inglaterra), o governo português ficou em uma situação difícil: se 
não aderisse ao bloqueio, as tropas francesas invadiriam Portugal; se o fizesse, a Grã-Bretanha bombardearia 
Lisboa. O Príncipe regente D. João governava Portugal, em lugar de sua mãe, a rainha D. Maria I, afastada por 
insanidade mental. Diante da pressão francesa e inglesa, D. João vacilou muito. O governo britânico sugeriu uma 
solução alternativa: a fuga de toda a família real para o Brasil nos navios britânicos ancorados em Lisboa. Em troca, 
queriam a liberação do comércio colonial e o direito de utilizar os portos brasileiros. O embarque ocorreu no dia 29 
de novembro de 1807, quando as tropas francesas já estavam próximas de Lisboa. Além da família real, viajaram 15 
mil pessoas, entre nobres e criados. Trouxeram com eles joias, obras de arte, prataria e quase todo o dinheiro que 
circulava em Portugal (O embarque foi apressado e desorganizado, feito sob chuva e diante da população apavorada 
ao ver seus governantes abandonando o país aos invasores. D. João foi para o cais disfarçado, temendo a reação dos 
populares. Em meio à correria, dizem que a rainha D. Maria I, sem entender o que acontecia, gritou: ‘Não corram 
tanto! Pensarão que estamos fugindo!”) Depois de quase dois meses de viagem, os refugiados chegaram à Bahia em 
22 de janeiro de 1808.” (trechos extraídos e adaptados de RODRIGUE, Joelza Ester. História em Documento: 
imagem e texto. São Paulo: FTD, 2002, p.90 e 114) 
Narrativa II 

“A transferência da Corte para a colônia americana não era uma ideia nova. Desde o século XVII, homens influentes 
no governo defendiam essa medida como forma de tornar menos vulnerável a capital do Império Português. Sempre 
ameaçada por seu vizinho espanhol, a Corte estaria mais segura do outro lado do oceano Atlântico. A partir do 
século XVIII, outro motivo animava aqueles que defendiam a transferência da capital para a América: parecia a 
melhor solução para combater a decadência enfrentada por Portugal. O Brasil era a parte mais rica e dinâmica do 
Império e, por isso, deveria se tornar o seu centro. No início do século XIX, parte dos dirigentes do governo lusitano 
continuava envolvida com projetos para modernizar o império, tal qual acontecera antes, durante a gestão do 
marquês de Pombal. Influenciados pela Ilustração (Iluminismo), estes reformadores eram agora liderados por Dom 
Rodrigo de Sousa Coutinho. Mais radical que seu antecessor, entretanto, D. Rodrigo propunha a reforma do pacto 
colonial para deixar livre a economia americana, que poderia assim prosperar, enriquecendo todo o império. Na 
América estava a parte mais rica e dinâmica da economia lusitana. Estimular o seu desenvolvimento, retirando os 
entraves coloniais e transformando-a em sede do Império, poderia ser o melhor caminho. Em 1801, dom Rodrigo fez 
a proposta de transferência da Corte, quando ocupava os ministérios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra. Dois anos depois, em 1803, afirmava que restava aos portugueses ‘irem criar um poderoso 
império no Brasil, donde se volte a reconquistar o que possa ter perdido na Europa’.Quando os soldados franceses 
invadiram Portugal, a ideia foi considerada a melhor solução pelo príncipe e seus assessores. Quem ganhava com 
isso era a elite colonial que, de repente, passava a habitar a capital do Império.” (trechos extraídos e adaptados de 
CAMPOS, Flávio de. Ritmos da História. São Paulo: Escala Educacional, 2006, p.173-175) 
1) Você considera que a corte portuguesa ao deslocar-se para o Brasil, em 1808, se transferiu de forma 

estratégica, planejada ou simplesmente fugiu da invasão das tropas de Napoleão Bonaparte? 

2) A leitura dos textos confirmou ou modificou sua opinião? Por quê? 

3) As explicações dadas ao fato, nos textos, são diferentes? Explique sua resposta. 

4) Em sua opinião quais foram as principais consequências desse fato para a História de Brasil e Portugal? 

Obrigado por participar da pesquisa! 
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O FILME NARRADORES DE JAVÉ, A ESCRITA E O ENSINO DA 
HISTÓRIA: O QUE JOVENS ESTUDANTES ENTENDEM SOBRE 

COMO SE CONSTRÓI O CONHECIMENTO HISTÓRICO

Márcia Elisa Teté Ramos 
UEL - Docente curso História e Pós-Graduação em História Social. História

mtete@uel.br

RESUMO

 Pretende apreender como jovens estudantes universitários, futuros professores de história, compreendem 
como se escreve a História. Parte destas noções, de 28 graduandos do 4º ano matutino, do curso de História da 
Universidade Estadual de Londrina, para refletir sobre o estágio de história, considerando que a proposta seria a de 
tratar, com alunos do Ensino Médio, qualquer conceito substantivo na articulação com os conceitos meta-históricos 
na construção de uma literacia histórica. Para isso, utilizou-se o filme Narradores de Javé, de 2003, dirigido por Eliane 
Café. Através da metodologia da Grounded Theory a técnica de Grupo Focal e a aula-oficina que parte do 
princípio investigativo para a construção do conhecimento histórico em sala de aula (BARCA, 2004), questionou-se 
aspectos referentes à multiperspectividade, inerente à história como campo de conhecimento. A partir das 
respostas dos graduandos, criou-se uma categorização para explicar as noções sobre história.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de história. Filme. Multiperspectividade. Relativismo. Literacia histórica.

ABSTRACT

 It intends to understand how the young college students, future teachers of history, understand as it will write 
the history. Of these notions, 28 university students of the 4th year, course of the history, State University of Londoner, to 
think about teacher's history training, thinking that the proposal seriates to negotiate with students of high school, I 
substantivize any concept together with the structural concepts of the history in the creation of a historical literacy. 
For this, we use the movie Narraores de Javé, 2003 directed by the Coffee Eliane. Through the methodology of 
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Grounded Theory, we adopted the technique of focus group and 
classroom-workshop that part of the investigative principle for the 
construction of historical knowledge in the classroom (BARCA, 
2004), was questioned aspects concerning multiperspectivity 
inherent to history as a field of knowledge. From the responses of the 
students, created a categorization to explain the notions of history.
 
Keywords: Teaching and apprenticeship of history. Film. 
Multiperspectivity. Relativism. Historical Literacia.

INTRODUÇÃO

S
ob o anúncio de que estaria ameaçado de desaparecer 
inundado pelas águas devido à construção de uma hidrelétri-
ca, o lugarejo fictício de Javé precisa defender sua própria 

existência, o que só poderia acontecer ao transformar-se em 
patrimônio histórico. Assim, através da escrita de um dossiê que 
documentasse o que seria sua origem, os acontecimentos impor-
tantes, os feitos notáveis de seu(s) fundador (es), enfim, sobre a sua 
Grande História, que Javé procuraria salvar-se. 
 O longa (produzido e filmado em três meses) dirigido por 
Eliane Caffé, lançado em 2003², pode instigar (e instigou) várias 
discussões sobre: a ecologia, o preterimento do poder governa-
mental em relação à população pobre, as condições socioeco-
nômicas do povo, o avanço do progresso à custa das populações 
tidas como atrasadas, a identidade nacional ou local, a tradição 
oral no interior no país, as conexões entre memória e História 
Oficial, ou mesmo sobre o significado do próprio cinema nacional 
que parecia renascer em meados de 1990 através da criação de 
leis de incentivo fiscal e assumir sua identidade plural e criativa. 
 Certamente, o cinema configura-se em um campo que 
suscita várias linhas de reflexão. A partir do final da década de 70 e 
início dos anos 80 do século passado, com as mudanças paradig-
máticas no campo da história, “às fontes tradicionalmente já 

consagradas pela Escola Metódica se aliaram a outras”, e o cinema 
passa a ser visto como fonte histórica, inclusive para a construção do 
saber histórico escolar (ABUD, 2003, p. 184), embora, “décadas 
antes de os historiadores aceitarem o cinema entre suas fontes, 
professores de História já pesassem nas possíveis utilidades do cine-
ma em sala de aula” (ABUD, 2003, p. 188). Entretanto, para além da 
justificativa de que a linguagem fílmica é mais compatível com o 
universo cultural do aluno, seu uso escolar possibilita a construção 
do conhecimento histórico desde que seja compreendido como 
componente de formação e não apensas de informação (ABUD, 
2003, p. 189). 
 Um filme como fonte histórica pode ser visto considerando 
sua autoria, sua visão de mundo, o contexto de sua produção, o tipo 
de técnica que emprega, os simbolismos que usa, o período que 
quer retratar. Um filme também seria composto levando-se em 
conta uma “estrutura de endereçamento”, ou seja, seria produzido 
para alguém, considerando-se qual o público que buscará atingir, o 
que este esperaria, sentiria ou exigiria. Porém os expectadores 
visados e imaginados pelos diretores de cinema, roteiristas e produ-
tores, interpretarão o filme de formas diversas, em acordo com seus 
códigos cultuais referentes à sua posição de gênero, etnia, gera-
ção, classe e profissão, ou mesmo religião (ELLSWORTH, 2001). 
Confirmando essa noção, em depoimento nos extras de Narradores 
de Javé, Eliane Caffé nos revela que ao produzir o filme tinha 
determinadas “intenções”, porém este se desdobrou em interpreta-
ções que jamais havia pensado, mas que também “caberiam”. Ao 
sair de suas mãos para a tela, seu filme independe de seus objetivos 
e “fala por si através da interpretação do expectador”.
 Aproveitando a “deixa” de Eliane Caffé quanto às várias 
formas de apropriação de um filme por parte do público, objetivo 
direcionar duplamente meu olhar: 1) o cotejo entre Narradores de 
Javé e a operação historiográfica e 2) o uso deste material junto a 
futuros professores de história, 28 graduandos do 4º ano do curso de 
História da Universidade Estadual de Londrina, para pensar o ensino 
e aprendizado histórico no estágio de história, no Ensino Médio. 
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 Quanto ao primeiro item, entendo que alguns elementos 
constitutivos da prática de Antônio Biá (vivido por José Dumont) na 
tentativa de ressuscitar a História de Javé mostra o exercício do 
historiador na construção da narrativa histórica, bem como seus 
desafios, entre os quais, a multiperspectividade como inerente a 
este tipo de conhecimento. As relações entre este filme e a cons-
trução da escrita da história, bem como o uso do mesmo com 
universitários, são influência da utilização deste mesmo filme como 
recurso didático e como fonte histórica por Heloisa Helena Pache-
co Cardoso (2008) em uma disciplina que ministrava voltada para 
a Teoria da História. Nesta pesquisa, tomei em conjunto a técnica 

4
do Grupo Focal³ e a metodologia da aula-oficina , lançando 
questões, como moderadora, de modo a fomentar o debate 
sobre o filme assistido, considerando bibliografia indicada nas 
disciplinas que ministro – Metodologia e Prática do Ensino de 
História e Estágio Supervisionado –, como também aquelas indica-
das durante o curso de História da Universidade Estadual de 
Londrina. A técnica de Grupo Focal e a metodologia da aula-
oficina facilitaram a pesquisa sobre as noções dos graduandos, 
pois ocorreu na interação, na argumentação e contra-
argumentação dos sujeitos envolvidos. A conversa foi gravada e 
transcrita de forma resumida, e trato aqui apenas algumas consi-
derações dos graduandos - as mensagens nucleares-, também 
minha observação de campo, por intermédio de uma codifica-

5
ção aberta conforme os pressupostos da Grounded Theory . No 
presente texto destaco as apropriações que os graduandos de 
História fazem do filme, considerando não só a escrita, mas tam-
bém o ensino e aprendizado histórico, pois entendo que são 
dimensões que se articulam de forma orgânica e assim, crio uma 
categorização a partir destas apropriações. 
 Quanto ao segundo item, considero que o aprendizado 
histórico implica em dar condições para que os alunos entendam 
quais os procedimentos para se construir uma escrita da história, o 
que subentende que o conhecimento histórico depende de 
análise de evidências que resultam em interpretações variadas. 

Literacia histórica entendo como uma “alfabetização histórica”, ou 
em outras palavras, a construção de um modo específico de “ler” o 
mundo em acordo com a ótica da história. Seria um letramento 
próprio da história, um raciocínio histórico, e que, por isso mesmo, 
parte de procedimentos relativos à história (LEE, 2006). Desta forma, 
considero que mesmo os alunos do Ensino Médio, ao construir uma 
literacia histórica, devem entender que existe uma diferença entre 
multiperspectividade e relativismo e entre História como Verdade e 
História como Ficção.

NARRADORES: SUJEITOS, CARÊNCIAS, RACIONALIDADES 

 Segundo Eliane Caffé, o processo de criação do filme não 
começou “na mesa”, pois seu argumento nasceu de relatos orais 
colhidos nas expedições realizadas no interior da Bahia e Minas 
Gerais. Os fragmentos das histórias contadas foram “colados” 
compondo o enredo sobre o “caso” de Javé apresentado no filme. 
Esse procedimento confere com a perspectiva que, a partir dos 
anos 60 do século passado, desloca o caráter das investigações nas 
ciências humanas, mas também de certa perspectiva quanto ao 

6cinema , passando a valorizar saberes que anteriormente eram tidos 
como não competentes ou insuficientemente elaborados. Come-

7çando pela “história vista de baixo” , a historiografia enxerga a 
necessidade de colocar determinados “atores” no “cenário”, que 
anteriormente estavam escondidos nos “bastidores”. 
 Este filme nos faz ver a preocupação da produtora/diretora 
com a problemática de seu (nosso) tempo e que dificilmente 

8podemos ficar imunes : a intensificação da pobreza, do desempre-
go e da exclusão social, as crises do capital, em nível mundial. O que 
aparentemente se refere à cultura local, com costumes, modos de 
vida e pensamento e linguajar que podem ser ligados às comunida-
des carentes do interior brasileiro, encontra receptividade em outros 

9 10lugares do mundo . Como no neorrealismo italiano   Narradores de 
Javé coloca em cena atores profissionais junto com os não-atores, 
ou seja, os não-profissionais, assim como cenários naturais, passando 
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a impressão de realidade. No entanto, o filme não considera esta 
realidade como única, apresentando as várias versões históricas 
sobre Javé, e trata cada versão com um cromatismo particular. O 
filme não tem um roteiro fechado, técnico, mistura atuação e 
depoimentos o que deixa espaços para as improvisações e 
fornece um caráter quase documental à ficção. Mostra os sofri-
mentos, a destruição de uma comunidade, mas direciona-se para 
a questão da diversidade de interpretações sobre a história do 
povoado que conforma a identidade híbrida de um povo, sua 
disputa interna acerca dos significados, seu modo de viver e 
pensar que não consistiria apenas em infortúnio, mas alegria, 
humor e união.
 Diante da ameaça de Javé submergir nas águas, de ser 
sujeitada ao poder governamental, ou seja, nos momentos de 
crise de qualquer sociedade, existe a necessidade dos homens 
articularem uma narrativa histórica de modo a se orientarem no 
tempo para não se perderem nas transformações do mundo e de 
si mesmos (RÜSEN, 2001, p. 60). O que está em pauta nestes 
momentos, seria a reunião dos fragmentos de memórias, a fim de 
atribuir sentido aos mesmos, consolidando uma identidade, em 
uma luta em que indivíduos, grupos, sociedades, culturas possam 
dizer quem são, o que querem, do que precisam e o que o distin-
guem dos outros (RÜSEN, 2001, p. 86-87). Em última instância, para 
Javé, cumpre, através desta problemática/carência (desapare-
cer submersa à hidrelétrica), ou seja, a partir de sua “própria vida 
prática”, empregar de forma ativa e produtiva, “a experiência do 
passado e expectativa do futuro” (RÜSEN, 2010, p. 46). As experiên-
cias do passado interpretadas como história, valem para Javé, 
atribuir sentido ao passado, mas também ao presente, “de forma 
tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no 
tempo” (RÜSEN, 2010, p. 57). Perspectivar outra possibilidade de 
futuro (fazer Javé sobreviver) depende desta reflexão, de enten-
der-se no curso do tempo, e em consequência, entender o agir 
humano como não natural, mas histórico (RÜSEN, 2001, p. 79).
 Narradores de Javé seria uma bricolagem de diversas 

histórias que perpassam o imaginário de uma determinada organi-
zação social. Histórias que não podem ser vistas como inventadas 
ou fantasiosas, mas certamente criadas em conexão com o real, na 
prática de grupos que buscam dar coerência ao vivido, estabele-
cendo uma identidade diferenciando o “Outro” do “Mesmo”, 
legitimando modelos de conduta para seus membros, evidencian-
do as relações de poder que atravessam suas vidas. No filme, a 
história de um negro, líder espiritual e guerreiro que fundou o vilarejo 
de Javé procurando um “chão” similar à África, não destoa da 

11história “real” contada por moradores de um antigo quilombo . O 
problema das “divisas cantadas”, ou seja, o fato de que os morado-
res de Javé não tinham escrituras de suas propriedades (para 
conseguir obter indenização pela implantação da hidrelétrica) 
ainda é algo comum no interior do país, inclusive na cidade onde se 
filmou Narradores de Javé. Sobretudo, Javé é uma localização 
fictícia até certo ponto: o filme foi rodado em Gameleira da Lapa 
(Lençóis da Chapada Diamantina), cidade de 2.000 habitantes, 
interferindo o mínimo possível em seu ambiente (ruas em que bicicle-
tas, carros velhos, animais domésticos e de criação se misturam), em 
suas casas ou no modo de agir e falar de seus habitantes que 
também participaram como atores. Gameleira da Lapa sofreu algo 
parecido com o que acontece em Javé em que as famílias ao 
verem as águas tomar a cidade em uma enchente em 1979, só 
conseguem abrigo no cemitério. Portanto, no filme as fronteiras 
entre realidade e a ficção, o acontecido e o imaginado, a verdade 
e o falso, não são fáceis de serem delimitadas.
 Além do tempo da autora que é comum àqueles que 
assistem ao filme, e que de alguma forma se identificam com a 
necessidade de repensar o passado devido às indagações do 
presente, várias temporalidades são exibidas. Daí que Zaqueu 
(interpretado por Nelson Xavier) estaria no “tempo real” narrando a 
história de Javé aos jovens e a um forasteiro: seria preciso, como diz 
“tirar da cabeça e botar no papel”, sair da história passada de 
geração a geração através da oralidade, não mais acreditada ou 
respeitada no mundo atual, passando para a história formalmente 
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registrada, esta sim supostamente capaz de legitimar o aconteci-
do. O forasteiro perde a balsa, programada para vir pegar os 
passageiros todos os dias às cinco horas, mas esta pode vir as seis, 
sete ou oito horas, ou nem vir. Seria como se uma sociedade rural 
do interior do país tivesse outro conceito de tempo, diverso das 
sociedades modernizadas em que o tempo do trabalho resulta na 
rígida disciplina temporal movida pelo relógio. Tanto é que o ator 
Rui Rezende (Vado no filme) ao falar nos extras sobre suas impres-
sões sobre Gameleira da Lapa compara o tempo desta cidade 
com o da Idade Média. O forasteiro é compelido a colocar seu 
tempo em suspenso, para ouvir sobre o que teria acontecido em 
um outro tempo, a História de Javé. A narrativa de Zaqueu alude 
ao momento do imbróglio em que Javé se depara com a necessi-
dade de arranjar alguém (Antônio Biá) que escrevesse sua história, 
e em que ao tomar tal empreitada obtém acesso a um tempo 
ainda mais remoto, o das “origens”.  
 Javé, provavelmente, antes, era pautada em modelos de 
interpretação tradicionais para a realidade, via o tempo como 
repetição, ou seja, o vivido já estaria dado e por isso seria continua-
mente afirmado (RÜSEN, 2007, p. 45). Depois que a problemática 
da hidrelétrica se interpõe, Javé é despertada para pensar-se, e 
neste pensar-se, termina por acaba por romper com o cotidiano 
lento da tradição. Neste momento, no filme, os personagens vão 
para a rua, discutem seus problemas no dia-a-dia, lembram-se de 
acontecimentos que há muito tempo estavam enterrados, acom-
panham o historiador Biá em sua pesquisa histórica, por vezes 
criticando o mesmo ou sua escrita da História. Rompem com o 
instituído, embaralham o tempo ao recorrerem às remissões e 
assim, vão produzindo outro modo de ver a realidade, outra 
racionalidade, pelo princípio da negação e contraposição, o que 
Rüsen entende como modelo de interpretação crítica (RÜSEN, 
2007, p. 46), que serve de “gatilho” para uma ordem mais dinâmi-
ca das transformações (RÜSEN, 2007, p. 69). 
 Para Kanashiro, a própria filmagem de Narradores de Javé 
sinalizou uma reflexão histórica envolvendo presente, passado e 

futuro. Os moradores de Gameleira da Lapa estavam sem coleta de 
lixo há onze anos e foram incentivados pelo “pessoal do filme” a não 
apenas recolher o lixo como a separá-lo para reciclagem. A partir 
disso a população local passou a exigir dos órgãos competentes a 
coleta seletiva. Também começaram a repensar sua história, e ao se 
identificarem de alguma forma com os personagens do filme, 
deram início a um processo para trocar o nome da cidade de 
Gameleira da Lapa para Javé. “Certamente o filme deu mais conta 
da História e seus Sujeitos do que se esperava” (KANASHIRO, 2004, 
s/p).

O HISTORIADOR: CIENTIFICISMO, PODER E FUNÇÃO

 Para tentar evitar o triste fim de sumir embaixo das águas, os 
moradores concordam com a proposta de Zaqueu: a Grande 
História do Vale do Javé deveria ser escrita, ressaltando os “aconte-
cimentos de valor”, devendo ser “científica”, ou melhor, não poden-
do ser “duvidosa”, pois deveria convencer as autoridades de que o 
lugarejo merecia ser tombado como patrimônio histórico. Seria 
como se a escrita da História (com “H” maiúsculo) outorgasse 
existência ao lugar. Em uma localidade de poucos alfabetizados, os 
moradores resolvem convocar o ex-carteiro Antônio Biá para escre-
ver o “livro da salvação”, mas este encontrava-se banido da cidade 
devido à sua arte de inventar histórias. Sem circulação suficiente de 
correspondências no correio da cidade onde anteriormente traba-
lhara, Antônio Biá teria escrito “fofocas” em cartas (enviadas a 
várias pessoas) sobre os habitantes para que a agência não parasse 
de funcionar e não perdesse seu emprego. Embora considerado um 
“salafrário” por supostamente difamar a cidade, Biá é visto como a 
única possibilidade de salvar Javé, já que, anteriormente, ao escre-
ver suas histórias-mentiras sem compromisso de comprovação dos 
fatos, o teria realizado “com muita graça, sapiência e ofício”. 
Deparando-se com a proposta de escrever uma História verdadeira, 
não podendo ser “inventada, sem regra”, Biá reage: “isso é coisa de 
gente doida!”. Mas como um dia “salvou seu trabalho à custa do 
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povoado”, não teria alternativa senão “salvar o povoado à custa 
de seu trabalho”.
 Na medida em Biá é chamado para exercer o ofício de 
historiador, na oportunidade de salvar Javé do afogamento e se 
redimir, literalmente “veste a camisa”, passando a usar roupas 
asseadas, cabelo penteado e barba feita. Assumindo o status de 
intelectual, Biá mudaria até mesmo sua fala, utilizando-se de 
expressões que mesclariam palavras próprias daquela comunida-
de com outras que somente ele compreenderia como: “piaba de 
silicone”, “reveillon de muriçoca”, “cachaça diet”, “espermatozoi-
de de ninja” ou “bocó de micro-ondas”. Quando era um exilado, 
via-se inscrito na parede de sua casa “morto 1950, nascido em 
2025, intelectuário e alcoólatra”, então como historiador, uma 
placa acima da porta de entrada de sua casa diz “Proibida a 
entrada de analfabetos”. O deboche seria substituído pela austeri-
dade, o degredo forçado pela noção de que, como intelectual, 
Biá seria superior ao resto da comunidade, apto até mesmo para 
julgar em uma discussão no bar quem estaria certo ou errado.
 O ingresso de Biá ao ofício do historiador parece ser enten-
dido pelo mesmo como uma tarefa especializada, que apenas ele 
pode empreender. Biá se torna autorreferente, pois só ele entende 
os termos ou expressões que emprega, aquele que não tem o 
conhecimento similar ao dele não pode visitá-lo e assim, vai se 
tornando distante dos demais. Interessante este posicionamento 
de Biá, que nos remete às críticas de Rüsen sobre a “cientifização” 
da história, que separa os historiadores da vida prática e assim 
“apesar de seu clamor racionalista”, acaba conduzindo à “irracio-
nalização da história” (RÜSEN, 2010, p. 25). Também Michel De 
Certeau entenderia que o mundo social da qual a história faz 
parte, estabeleceu instituições em que esta poderia ser escrita, 
com seus próprios rituais de auto-organização, produção e repro-
dução do saber, demarcando práticas, linguagens, doutrinas, 
cargos, privilégios, hierarquias. O historiador seria fabricado por 
várias coerções e recompensas, pelo reconhecimento de seus 
pares e da sociedade. (DE CERTEAU, 1982, p. 66-67)

 A função do historiador se oficializa no contexto em que os 
Estados Modernos se organizam como território sujeito à mesma 
autoridade política e jurisdição, demandando discursos, imagens e 
práticas que enfatizam vínculos referenciados pela Nação. Neste 
momento a escritura da história estaria ligada à busca de mitos, 
heróis, acontecimentos, paisagens e memórias comuns para trans-
formar laços culturais, étnicos, linguísticos e religiosos locais (ou 
mesmo tribais) diferenciados em uma identidade. A partir do traba-
lho com referências simbólicas e memórias preexistentes, a história 
levantaria uma origem comum, legitimando a autoimagem de uma 
comunidade integrada da qual compensaria dela fazer parte, 
mesmo que isso reclamasse deveres, lutas e tormentos. É esta 
História, própria do século XIX, que Javé, na figura de Biá, quer 
escrever. Mas Javé não tinha monumentos, museus, livros, docu-
mentos oficias que atestariam sua História, por isso seu passado 
precisa ser enquadrado a partir da memória coletiva, dos depoi-
mentos acerca dos acontecimentos e personagens considerados 
históricos.
 Envolvido com um trabalho de tão grande monta, Biá 
buscará sua fonte nos depoimentos dos moradores de Javé, posici-
onando-se como o único ser competente para organizar tais relatos 
em uma história crível. Isso pode nos remeter ao fato de o discurso 
historiográfico se apossaria das “funções rememorativas das memó-
rias sociais, de sua capacidade de selecionar e de eleger um 
passado, para exercê-las como um saber, um saber que tem rela-
ção privilegiada com a verdade” (GUARINELLO, 1994, p.182). Em 
oposição às memórias sociais, a história passaria a desautorizar o 
que considera senso-comum saturado de falsa consciência, institu-
indo uma particularidade do lugar em que se realiza a investigação 
histórica enquanto saber autenticamente científico: “E a oposição 
entre história científica e memória coletiva ergue-se, até hoje, como 
uma espécie de mito de fundação, um mito que definiu um saber 
científico, positivo e verdadeiro, e um não-saber, irracional, porque 
volúvel e interessado” (GUARINELLO, 1994, p. 182)
 Biá precisa a todo custo elaborar, como ele mesmo diz, a 
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“genealogia javélica”, a saga dos pioneiros desbravadores do 
sertão baiano e fundadores de Javé. Para ser elevado ao patamar 
do “fazer história”, Biá precisa realizar o que a comunidade espera 
dele: objetividade na descoberta da verdade. Igualmente precisa 
revestir-se do saber/poder escrever essa verdade histórica. No 
entanto, logo em que entra em contanto com sua primeira fonte  
o depoimento de Vicentino (representado por Nelson Dantas)  
sua aspiração de reunir as “lembranças javélicas”, selecionando-
as, conectando-as de forma compreensível e neutra começaria a 
entrar em colapso. No decorrer do filme, Biá sofrerá as contradi-
ções e angústias provindas da impossibilidade de escrever a 
História objetiva, verdadeira, única e definitiva de Javé e de 
conciliar uma prazerosa narrativa histórica com a História científi-
ca. As memórias dos moradores de Javé parecem não condizer 
com esta História, pois, da mesma forma que os historiadores 
trabalham o passado em correspondência com os problemas que 
se apresentam no momento em que vivem, e como os presentes 
sucessivos sempre colocam problemas diferentes que os fazem 
ressignificar o passado, a memória também seleciona, distorce, 
transforma, depura e transforma o vivido, acomodando-se às 
necessidades do presente (LOWENTHAL, 1998, p. 77). 

AS VERSÕES DA HISTÓRIA JAVÉLICA:

 Primeira narrativa: o herói. Na versão de Vicentino, Indalé-
cio, fundador do povoado, mistura características que ele mesmo 
possui (“homem seco, duro, sistemático”) com a de São Jorge cuja 
imagem se encontra em sua casa. Em cada versão, o “contador” 
se transportará para a cena, levando seu modo de ser e pensar e 
até mesmo seus caracteres físicos, sugerindo que quando construí-
mos uma representação sobre o passado, tanto no que diz respei-
to à memória como à história, o fazemos em conformidade com 
nosso repertório sociocultural, com nossos interesses e expectati-
vas do presente (LOWENTHAL, 1998). 

 Indalécio que “nunca descia do cavalo, pronto para a 
guerra” teria todas as qualidades de um herói guerreiro: bravura, 
espírito de chefia, poder, masculinidade e abnegação. Mesmo 
ferido, conduzira sua gente expulsa de suas terras pelo Rei de 
Portugal interessado em seu ouro, para uma terra “distante de braço 
de governo”. A versão de Vicentino é apresentada em cores fortes, 
com mais homens do que mulheres, demonstrando a firmeza de seu 
caráter e de Indalécio, a força de uma história de vencedores. 
Montado em um cavalo branco, o grande herói mostra ser um 
nobre, ter domínio sobre um animal, que é símbolo da força, de 
energia.
 Mas no momento em que Indalécio teria morto um boi alheio 
para saciar a fome de seu povo, provoca em Biá a necessidade de 
interferir na narrativa história, saindo de seu autocontrole enquanto 
sujeito que precisa se anular para retratar a realidade. A história 
deveria ser melhorada, “floreada”, o herói deveria evidenciar sua 
esperteza, “calçando o boi com alpargatas para não fazer baru-
lho”. Vicentino não deseja que sua história seja transformada, mas 
Biá ameaça romper com seu empenho em reconstituir a história tal 
qual ela aconteceu: “Uma coisa é o fato acontecido, outra coisa é 
o fato acontecido escrito. O acontecido tem que ser melhorado no 
escrito de forma melhor para que o povo acredite no acontecido”.

 Segunda narrativa: a heroína. Na segunda versão que Biá 
encontra, de Leonora (vivida por Luci Pereira), a fundação do Vale 
de Javé seria de responsabilidade de uma mulher. Em sua lembran-
ça, Indalécio falece e Maria Dina assume a liderança do grupo, 
então com mais mulheres e crianças do que homens: “ninguém 
lembra de Maria porque era mulher”. Sua história mostra também a 
coragem e a energia de uma heroína, mas a cena possui um 
colorido opaco, que sugere tristeza e a busca por novas terras 
guiada por forças da natureza é motivada pela preocupação em 
poder criar os filhos, envolvendo muito sofrimento.
 Historiadores do começo do século XX criticaram os paradig-
mas da história metódica em que o passado deveria ser restaurado 
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ou reconstituído em sua integralidade, e passaram a reivindicar a 
necessidade de ampliar o leque de investigações históricas, com 
novos problemas, objetos e métodos. A História Social pesquisaria 
grupos como a dos trabalhadores, mulheres, crianças, grupos 
étnicos, velhos e jovens (HUNT, 1992, p. 12). A partir de 1960 haveria 
o que Jean Scott designaria de um movimento pela história das 
mulheres que se origina em meio às ativistas feministas. Estas 
reclamariam a presença das heroínas, a explicação histórica 
sobre a atuação e a opressão em relação às mulheres, no sentido 

12de inspirar a mobilização política (SCOTT, 1992, p. 64) . Nota-se que 
a narrativa de Leonora sobre Maria Dina se inscreve na perspecti-
va que destaca a mulher na história, mas existiria apenas a substitu-
ição do herói pela heroína, permanecendo a centralização das 
ações históricas entorno de um personagem notável de grandes 
feitos. Rüsen entende que este momento é importante naquele 
momento histórico ao não deixar no esquecimento “histórias que 
contavam muito sobre as realizações, as capacidades, a impor-
tância e a eficiência das mulheres do passado” (RÜSEN, 2010, p. 
100). 
 Ainda preocupado em resgatar a verdade da fundação 
de Javé através de grandes acontecimentos e heróis, Biá atenta 
para as palavras que deverá utilizar em sua escrita. Os pioneiros 
não poderiam ter perdido a luta contra os soldados da coroa 
portuguesa e fugido, mas saído do campo de batalha “em retira-
da”, não como derrotados ou perdedores, mas “olhando o inimigo 
de frente”. Retoma a ideia de apoderar-se dos recursos literários, 
em que se usa “anamatropias” (onomatopéias) e “estilo grótico” 
(estilo gótico) e o “sujeito curvo vira corcunda, sujeito de olho torto 
vira zaroio e sujeito manco vira sem perna”.
 Terceira versão: a desconstrução da história. Na terceira 
versão sobre a “história javélica”, que pode ser percebida como 
uma versão não autorizada, pois Firmino (Giro Camilo) não havia 
sido convidado a expor seu relato, desmoraliza-se a história edifi-
cante. Presume-se que Firmino seja um homoafetivo, e a cena 
sobre sua versão histórica possui cores mais desbotadas ainda que 

as da versão de Leonora. Firmino destrona os heróis: Indalécio teria 
morrido de diarreia, sem galhardia, e também Maria Dina seria uma 
louca esfarrapada que vagava na região, falando coisas descone-
xas. Desta forma, a história seria produzida por indivíduos à margem, 
e assim os pioneiros de Javé apresentam-se na narrativa de Firmino, 
cantando, dançando, tocando instrumentos musicais e gritando, 
mostrando alegria, susto, morte, medo... 
 Contra as metanarrativas que vigoravam na escrita da 
história desde os finais do século XIX, seria principalmente nos anos 
80, do século XX, que os historiadores defenderiam uma abordagem 
mais cultural e antropológica das realidades sociais. Esses historiado-
res passaram a entender que as macro-explicações não contem-
plariam as relações produzidas entre materialidades, pensamentos 
e comportamentos dos indivíduos, e então desejariam “reapropriar-
se da dimensão subjetiva do viver cotidiano, no nível regional, local, 
até mesmo individual...” (BOUTIER; JULIA, 1998, p. 450). O historiador 
começaria seu trabalho fora de seu “gabinete”, ou seja, abando-
nando uma teoria geral explicativa dos fenômenos sociais dada a 
priori, tomando como mote para sua pesquisa o indício “que não é 
mais do que um 'resto' muitíssimo significativo” (BOUTIER; JULIA, 1998, 
p. 48), geralmente preferindo as questões periféricas como seu 
terreno de ação. Não somente a história como acontecimento 
empreendido por grandes personalidades seria deposta, mas seria 
encontrada no cotidiano anômico, nas fissuras, nas descontinuida-
des. Faz-se a história daquelas pessoas ou temas que sempre teriam 
sido marginalizados: os loucos, as bruxas, o riso, o amor, a morte, e 
assim por diante. 
 A versão de Firmino estaria desafinada com o que seria a 
Grande História, pois não existem heróis e grandes feitos. No entanto, 
mesmo vista como escrachada e excêntrica, a história de Firmino 
não é destituída de plausibilidade. Na disputa sobre qual versão 
seria a mais verdadeira, a de Leonora ou a de Firmino, Biá resolve 
propor uma votação, em que Maria (atriz não-profissional, morado-

13ra de Gameleira) , levanta a mão duas vezes para concordar com 
ambas as histórias. Segundo ela “as duas histórias fazem sentido, não 
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se pode tirar uma em prejuízo da outra”, o que lhe renderá ser 
maltratada por Biá no restante do filme, afinal, tocaria no ponto 
basilar de sua investigação: o que fazer com histórias diferentes 
que se dizem verdadeiras? Leonora mostraria a “verruga” (os 
padecimentos femininos) e Firmino “as emoções”. Como provar 
materialmente que Indalécio faleceu atrás de uma moita com 
diarreia ou que a marca que Leonora traz no seio é idêntica à sua 
antepassada Maria Dina? 
 Quarta narrativa: o Outro e o Mesmo. Na quarta versão, 
dois irmãos, o Gêmeo (Orlando Vieira) e o Outro (Roger Avanzi), 
contam a história do casamento dos pais e dos problemas de 
filiação de um deles. Gêmeo legitimar-se enquanto único herdeiro 
através da inserção de seu nome na história de Javé, e não de seu 
irmão. O Gêmeo se contrapõe ao Outro, que seria o filho ilegítimo, 
o menos inteligente, mais velho, ou seja, o problema que se 
apresenta é a consolidação de uma identidade, que traz em si a 
classificação e hierarquização sobre o “Mesmo” e o “Diferente”. A 
identidade para o Gêmeo é buscada de forma negativa, ou seja, 
dependente da exclusão do Outro. 
 Neste jogo de poder sobre quem tem a verdadeira História, 
se o Gêmeo e o Outro, perde-se de vista que os irmãos são gême-
os, e não haveria como terem filiação diferentes. Assim, a disputa 
se mostra incoerente, na medida em que não se reconhece a 
alteridade. Na discussão, o Gêmeo e o Outro expõem fotos, 
registros e cartas do passado, documentos que poderiam revelar 
a história de hábitos, costumes e visão de mundo de uma época. 
Também apontam para o fato de que estariam enterradas ossa-
das e armas da época da fundação de Javé em suas proprieda-
des. Entretanto, parece que o Outro e o Mesmo, ao invés de 
recorrem às evidências da história javélica, ou às evidências de 
que teriam o mesmo pai, já tem como pressuposto de que não tem 
nada em comum, e, em razão desta noção, as tensões se tornam 
um ciclo vicioso, levando à inércia. Para Rüsen, a função exclusiva 
do saber histórico, de se orientar historicamente, implica na forma-
ção da identidade/alteridade, “significa o conjunto das compe-

tências de interpretação do mundo e de si próprio”, ou seja, o 
autoconhecimento e o reconhecimento do Outro, forma o “sujeito 
agente” (RÜSEN, 2007, p. 95). 
 Também Biá não vê nessas fontes provenientes do cotidiano 
ou da arqueologia a ponte para realizar a Grande História de Javé e 
diante de tantas versões que parecem desvinculados dessa História 
verdadeira que desejava redigir, estaria ficando “doido de morder, 
mastigar e engolir”. Escrever a história verdadeira de Javé exigiria 
uma capacidade supra-humana: “Eu sou o divino espírito santo 
amém?”, “Eu sou o Pokemón de Jesus?”.

 Quinta narrativa: um tempo mítico. Biá ouve mais um relato, 
agora de um negro, Samuel (Maurício Tizumba) segundo o qual, em 
tempos imemoriais, Indalêo, um líder espiritual/guerreiro teria invo-
cado uma entidade-guia em meio ao rumor dos tambores e da 
dança (ritual de sua aldeia natal) para encontrar aquele que seria 
pedaço da África. Percebendo que apesar das diferentes interpre-
tações, a história mística sobre Indalêo, de certa forma “vai baten-
do” com as outras, Biá pergunta sobre a presença de Maria Dina. 
Nesta última versão, é Oxum, um orixá feminino das águas, que tem 
papel preponderante da descoberta daquelas terras. Na narração 
sobre Indalêo surge a oralidade da memória, praticada por culturas 
milenares. O narrador negro canta a história em seu dialeto africa-
no, quase em um êxtase profético, que nos transporta tanto aos 
gregos como aos xamãs. A história é contada na dança, na música, 
na teatralidade, como se fosse inscrita no corpo. Os ritos mostram 
esta história pré-escrita, oralizada, mas também representada 
(ORSON, 1997).

 Sexta narrativa: as experiências passadas não são significa-
das. Bem diferente dos outros moradores que recorrem ao passado 
remoto, às origens para contar a História, um jovem, Daniel (vivido 
por Alessandro Azevedo), se prende à sua história de vida. Ao 
perceber as rememorações das quais os moradores precisam expor 
para que Biá escreva a Grande História, Daniel desperta dentro de si 
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grandes traumas em relação ao passado familiar. Relembra a 
morte de seu pai, Isaías, em meio às sombras, às imagens instantâ-
neas, de um passado não longínquo. Daniel é uma pessoa triste, 
angustiada, traumatizada. Para este personagem, as problemáti-
cas que Javé sofria no momento, e que fez com que todos retor-
nassem ao passado para que houvesse a possibilidade do devir, 
são associadas ou projetadas às suas, mas para ele não há devir. 
Os problemas que aconteceram nos tempos idos, agora já sub-
mersos em seu inconsciente, porque Daniel é incapaz de explicá-
los, de dar sentido aos mesmos, passam a ser constantemente 
revividos e (re)sentidos, de forma dolorosa e desordenada.

 A partir das reflexões históricas de Javé, Daniel desperta 
não para a reflexão histórica de sua vida, mas para a reedição da 
dor, em que se sobrepõe o tempo psicológico. Neste, não há o 
tempo cronológico ou o tempo histórico, mas aquele que parece 
ter ocorrido há pouco. Neste tempo, “predominam durações 
irregulares e heterogêneas, um tempo qualitativo, desigual, afeti-
vo, plural, irreversível, instável, avesso à regularidade natural e à 
abstração do relógio” (REIS, 2012, p.27).

 Galdério (Altair Lima), um matador que não acreditava em 
Deus, representando a morte e a destruição, traz os funcionários 
do governo para começar a construção da hidrelétrica. Sem 
contar que Cirilo (Henrique), uma espécie de profeta do lugar, 
sentenciaria o sumiço de Javé sob as águas. A crise javélica chega 
ao auge e neste instante os moradores de Javé (atores e não-
atores) proporcionam pequenos depoimentos comoventes sobre 
a história de cada um, para justificar a nível individual porque não 
queriam sair dali. São na maioria, ricas narrativas de pessoas que 
não tinham ligação direta com os supostos heróis que fundaram a 
cidade. Por fim, Biá foge, e o que deveria ser o grande livro destina-
do a abarcar a Grande História de Javé, científica e verdadeira, é 
entregue através de um “emissário-mirim” à comunidade, com 
apenas alguns rabiscos.

 Trazido a contragosto defronte à comunidade, Biá se expli-
ca: “as histórias, melhor ficar na boca do povo porque no papel não 
há mão que lhe dê razão”. Afinal, Javé não tinha “História de 
grandeza para escrever”, e o que era verdadeiramente fato e 
científico, seria a força avassaladora da modernização dando 
cabo daquela “vidinha rala sem futuro nenhum”. Ante as considera-
ções de Biá, Zaqueu responde: “nas suas idéias, Javé pode não valer 
muito, mas sem Javé, Antônio Biá vale menos ainda”. Biá, ao afastar-
se da vida prática, prejudicou seu ofício e sua comunidade, e assim, 
ao tentar escrever uma Grande e Verdadeira História de Javé, não 
escreveu nenhuma.

O S  G R A D U A N D O S  D O  C U R S O  D E  H I S T Ó R I A  E  A  Q U E S TÃ O  
MULTIPERSPECTIVIDADE:

 O estudo comparativo do filme Narradores de Javé com 
textos indicados foi bem promissor, principalmente considerando 
Jörn Rüsen que não é um autor simples de ser entendido, mas vem 
sendo utilizado inclusive como referencial teórico das Diretrizes 

14Curriculares da Educação Básica de História (2008)  e concursos 
públicos para professores de história no Estado do Paraná. Por 
intermédio do filme, os próprios alunos disseram ter compreendido 
melhor alguns conceitos ou posições rüsenianas. Quanto às minhas 
perguntas em relação a presente pesquisa-discussão para os 28 
estudantes de história aludiam às práticas didático-pedagógicas 

15de história que realizariam o estágio : 1) Alunos de Ensino Médio 
devem entender que existem interpretações históricas e não uma 
História única? 2) Haveria uma versão javélica que seria mais apro-
priada para ser ensinada?

 Das respostas, que tomo em conjunto, foi possível produzir a 
seguinte categorização:
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Tabela 1: Categorização das respostas dos graduandos obtidas pela 
pesquisadora

 Objetivismo: Dos 28 estudantes, três disseram que os alunos 
de Ensino Médio não teriam um pensamento complexo o suficien-
te para entender que existem diferentes interpretações da história: 
“Os alunos não conseguem entender a multiperspectividade e 
tem então que ser alo mais simples” (Graduanda, 22 anos). Suben-
tende-se, partindo desta concepção, que a história a ser ensinada 
precisa ser objetiva, sem que se dê conta das diferentes interpreta-

ções. Esta afirmativa provocou uma discussão sobre como ainda 
pensamos que os chamados adolescentes são incapazes, ou não 
estão interessados em realizar uma reflexão de cunho histórico. Vale 
destacar que a fixa etária dos graduandos, não difere muito da faixa 
etária de alunos do Ensino Médio da escola em que iriam estagiar. 
Segundo pesquisa que os próprios graduandos produziram, os 
alunos do Ensino Médio, duas turmas de primeiro, de segundo e de 
terceiro anos, totalizando seis turmas, tem de 15 a 24 anos, e uma 
média igual de homens e de mulheres. Enquanto que dos 28 gradu-
andos, 15 eram homens e 13 mulheres, e a faixa etária corresponde-
ria a: cinco com 21 anos; seis com 22 anos; doze com 23 anos, dois 
com 24 anos; um com 25 anos, um com 26 anos e outro com 28 anos. 
 Estes alunos do Ensino Médio estudam no Colégio de Aplica-
ção de Londrina, órgão suplementar da UEL. Enquanto a turma de 4º 
ano cursava o período matutino, os alunos do Ensino Médio cursa-
vam o período noturno. Dos graduandos, apenas três trabalhavam, 
e dos alunos do Ensino Médio, pela investigação realizada em 

16quatro anos consecutivos , descobriu-se que no primeiro ano, em 
média 25% trabalham, no segundo ano, 50% e finalmente, no 
terceiro ano, 75% dos alunos trabalham. Portanto, se o ingresso no 
mundo do trabalho definisse a diferença entre o jovem e o adulto, os 

17alunos do Ensino Médio seriam mais adultos do que os graduandos . 
Há que ressaltar que as marcas temporais que definem a entrada na 
vida adulta “não obedecem a uma sincronia” (descronologização) 
e nem podemos falar de regras “que regulam as diferenças entre as 
idades e modos de transição de um momento para o outro” (desre-
gulação). Ou seja: há uma “desregulação das etapas” conforme o 
processo histórico vivido (SPOSITO, 2005, p. 90-91).
 A partir desta ideia de que o aluno do Ensino Médio seria 
incapaz de entender a multiperspectividade do conhecimento 
histórico, nossa discussão junto aos graduandos foi em relacionar a 
emergência do sujeito na escrita da história, o que Narradores de 
Javé aponta, com a valorização dos sujeitos escolares. A pergunta-
base sobre o ensino e o aprendizado histórico mais tradicional não 
colocava o sujeito como protagonista, desta forma, a preocupa-
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Qtdade CATEGORIA ARGUMENTO 

09 Multiperspectividade - As diferentes versões tem um denominador 
comum. 
- A literacia histórica compreende o uso 
escolar da fonte histórica e consequentemente 
da compreensão da multiperspectividade.  
- A multiperspectividade considera que as 
diferentes versões precisam ser 
fundamentadas. 

07 Perspectivismo - A escrita e o ensino de história é um 
discurso. 
- É impossível recriar o passado. 
- É impossível ser objetivo. 
- O aluno deve escolher a versão que lhe 
aprouver. 

06 Objetivismo - Alunos de Ensino Médio não tem 
capacidade de compreender a 
multiperspectividade. 
- O professor de história não tem como 
ensinar pela multiperspectividade. 
- A multiperspectividade integra a ciência de 
referência, mas não a disciplina escolar. 
- O ensino de história deve ser neutro, 
apolítico. 

02 Dúvida - Não tem elementos para dizer com certeza 
- Está aprendendo com a discussão 

02 Mescla - A História Oficial se sobrepõe às outras 
- A História Oficial é mentirosa 

02 Não se pronunciaram - 

 



203

ção era a de motivar alunos para a aprendizagem de história ou 
de como utilizar estratégias/recursos didáticos para atingir bons 
resultados. Já a problemática posta ‒ pela vertente da Educação 
Histórica, por exemplo,  o sujeito envolvido no processo de ensino 
e de aprendizagem é relevante. Segundo Isabel Barca, expoente 
do campo investigativo da Educação Histórica, esta linha de 
investigação busca uma “observação sistemática do real”, não se 
centrando nos “formalismos e recursos da aula”, embora estes 
sejam também importantes, mas nas “ideias históricas de quem 
aprende e ensina” (BARCA, 2008, p. 24). Embutidas nesta questão 
estão outras: para saber como os alunos aprendem história, 
preciso partir dos saberes que este já tem sobre história; preciso 
saber também dos saberes que os professores de história apresen-
tam (saberes históricos, pedagógicos e experienciais) e é necessá-
rio saber qual o significado que os alunos e professores de história 
dão para o conhecimento histórico (O que é? Para que serve? É 
importante ou não?). 
 Um conjunto de práticas e discursos vem transformando o 
adolescente ou o jovem em objeto natural, “um sujeito epistemo-
logicamente estéril, já que monolítico e a-histórico” e suas qualida-
des, valores e comportamentos vem sendo entendidos como 
próprios de um sujeito em crise fisiológica, psíquica, moral, social e 
sexual (CÉSAR, 2008, p. 27). 
 Além destes três graduandos que opinaram sobre a inca-
pacidade dos estudantes de Ensino Médio em tratar da história nas 
suas variadas interpretações, cinco alunos empregaram outra 
justificativa para não se tratar da multiperspectividade em sala de 
aula: “o professor de história não teria como investigar as várias 
interpretações de um acontecimento e só contaria com a versão 
do livro didático” (graduando, 24 anos), em consequência, aca-
baria explorando apenas uma versão da história. Outra justificati-
va foi dada por dois graduandos: a história como disciplina escolar 
é diferente da história como disciplina acadêmica, a primeira 
precisa ser mais simples, enquanto que a segunda é mais elabora-
da: “Não estamos treinando historiadores, eles não vão ficar 

especialistas. E então a história tem que ser tipo pra fins didáticos” 
(Graduanda, 22 anos). Parece-me que temos neste caso a ideia de 
que ensinar história seria “transpor didaticamente” a ciência de 
referência para a escola, como uma espécie de “vulgarização”, 
“tradução” ou “facilitação” da história produzida e ensinada nas 
universidades. Nesta linha de pensamento, o conhecimento históri-
co deve ser transmitido, e não construído em sala de aula. O saber 
histórico dos historiadores não é visto por Rüsen, como o único válido 
porque científico, e que por isso mesmo, deveria ser reproduzido ou 
simplificado em sala de aula, o que ele critica como sendo “didáti-
ca da cópia” (RÜSEN, 2007, p. 89). Pensar que a ciência de referên-
cia é transposta para o universo escolar através de uma forma 
“vulgarizada”, reduziria a questão da formação do professor de 
história “na profissionalização pedagógica como a mera obtenção 
de competência técnica em sala de aula, com o que os termos 
'aplicação' e 'mediação' fazem sentido” (RÜSEN, 2007, p. 90). 
 Segundo dois destes graduandos: “A história em sala de aula 
precisa ser objetiva. O professor de história tem que ser neutro”. 
(Graduando, 28 anos); “Não pode se posicionar diante uma versão 

18da história. Tem professor que faz política em sala de aula”  (Gradu-
ando, 22 anos). Rüsen vai à contramão desta pretensa neutralidade 
no ensino e aprendizado histórico, já que tendo os interesses da vida 
prática como parâmetro, compreende que o aprendizado histórico 
seria construir a “competência prática de empregar o conhecimen-
to histórico na análise, no julgamento e no tratamento dos proble-
mas do presente” (RÜSEN, 2010, p. 45). Se forem empreendidas 
perguntas e respostas nesta direção, o passado pode ser “apropria-
do produtivamente” e então, “se tornar um fator de determinação 
cultural da vida prática” (RÜSEN, 2010, p. 44). Uma forma histórica de 
interpretar a realidade pode “atualizar os potenciais racionais” para 
o reconhecimento, adoção e defesa de convicções e pretensões 
(RÜSEN, 2010, p. 102) no sentido de produzir ações que possibilitem a 
mudança, o que de certo, envolve questões políticas. Os sujeitos 
podem ser sim, manipulados para assumir posições políticas domi-
nantes, mas do mesmo modo, podem “inversamente”, “se tornarem 
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senhores de si nas atitudes que assumam com relação aos poderes 
dominantes” (RÜSEN, 2007, p. 32). 
 Biá ao tentar escrever a Grande História, procura adequar-
se à orientação dos poderosos da hidrelétrica, e, escrever outra 
história, em que as memórias comuns fossem consideradas, seria 
um enfrentamento que talvez, também, não salvasse a cidade. De 
uma forma ou de outra, o historiador Biá não tem como fugir das 
questões políticas. Um aluno respondeu àqueles que separam o 
aprendizado histórico da política: “Nem se você evitar tratar de 
temas políticos, da criticidade, o aluno de Ensino Médio acaba 
cobrando um posicionamento seu” (Graduanda, 24 anos).
 Perspectivismo. Três outros disseram que a história não 
pode ser objetiva, pois é um discurso, por exemplo: “A história não 
consegue recuperar o passado, ela cria um passado ao narrar 
oque supostamente aconteceu” (Graduando, 23 anos). Ainda: 
“No caso do exemplo do filme... Todas as versões valem. Em sala 
de aula, tem que ser levado em conta as diferenças de versões e o 
aluno escolhe aquela que convém” (Graduando, 24 anos). No 
filme, Biá não conseguiu escrever a História de Javé porque não se 
deu conta que todas as versões são criações e que o passado não 
se recupera a não ser pelo discurso. Este relativismo nos faz questio-
nar se o aprendizado histórico poderia contribuir de algum modo 
para a vida prática do aluno. Seria possível, deixando a cargo do 
aluno optar por uma versão histórica, cumprir um “engajamento” 
ou tomada de posição (sustentando valores) junto com ações 
(atuando em sociedade) em relação à vida prática, o que se 
denomina práxis (RÜSEN, 2007, p. 102)?
 Justaposição. Houve a crítica, de dois alunos, ao ensino 
tradicional da história que se alinhava apenas a uma história, o 
que dois graduandos entendem como a História Oficial. A ideia 
seria que este tipo de História é imposto aos demais, pelos monu-
mentos, museus, livro didáticos. Categorizei como uma mescla de 
interpretação sobre a escrita e o ensino de história, porque, ora tive 
a impressão que a ideia era que História Oficial seria para os 
graduandos uma manipulação/invenção histórica, que acaba se 

sobrepujando às demais interpretações da história, ora entendi que 
os graduandos compreendiam que a História Oficial deveria dar 
lugar à outra história, esta sim, pautada na objetividade. Não que as 
relações de poder não perpassem a escrita e o ensino de história, 
mas o que qustiono, é se estas devam ser potencializadas culminan-
do em uma tensão entre Verdade e Mentira.
 Multiperspectividade. Nove alunos se enquadram nesta 
concepção. Retomando Narradores de Javé, alguns graduandos 
discutiram que no filme, a narrativa do herói ou da heroína não eram 
impostas, mas integravam o rol das narrativas javélicas, todas 
diferentes. Um aluno levantou a questão de que, “embora as 
narrativas fossem diferenciadas, havia um denominador comum” 
(Graduando, 22 anos), pois as narrativas, apesar de terem relação 
com os códigos culturais do narrador, não eram simplesmente 
inventadas, mas vinculadas à realidade.
 Quando formulei a questão “Haveria uma versão javélica 
que seria mais apropriada para ser ensinada?”, fui tendenciosa na 
medida em que tinha a hipótese de que os graduandos relacionari-
am o filme com os textos indicados para leitura na disciplina, e que 
se reportariam a concepção de que a literacia histórica se constrói 
através do princípio investigativo (BARCA, 2004), e que esta implica 
no trabalho com fontes, que necessariamente reportam à multipers-
pectividade. Embora Javé tivesse versões históricas interessantes 
para serem narradas, era o trabalho de Biá deveria ser destacado: o 
de, pela pesquisa, pelos indícios, pelos depoimentos, chegar, não à 
Grande História de Javé, mas à(s) história(s) de Javé. Contudo, esta 
temática apenas foi levantada de forma mais elaborada por uma 
aluna ao final das atividades do Grupo Focal: “A literacia histórica 
quer dizer uso de fontes em sala de aula, daí não tem como não se 
deparar com documentos com perspectivas diferentes – as diferen-
tes narrativas no filme –, por isso a multiperpectividade faz parte do 
conhecimento histórico” (Graduanda, 23 anos). Continua: “A 
multiperspectividade quer dizer uma complexidade. Importante ter 
diferentes versões, mas nem todas são válidas”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Quando Biá começa a visualizar nas diversas narrativas 
sobre o mesmo acontecimento, que mesmo com divergências 
existiria um fio condutor da História de Javé, que todas as partes da 
história ao invés de se excluírem, de certa forma se complementa-
vam entre si, que existiriam verdades e não a Verdade, já era tarde 
demais. Simbolizando esse elo entre as versões, em todas as 
histórias os fundadores de Javé carregavam um sino. Sino que 
chamou todos os moradores à igreja quando a crise se prenuncia-
ra e que será carregado novamente quando se tornar necessário 
fundar outra cidade. Um objeto cujo significado a comunidade 
compreende igualmente e que quando soa faz reunir todos em 
um só local e discutir uma causa comum. É certo que, apesar das 
várias perspectivas da história javélica, aquele povo provavel-
mente fugiu de algum lugar em que eram explorados, caminha-
ram muito até encontrar aquele território, marcaram oralmente 
que ali viveriam. Infelizmente seria certo também, que Javé seria 
destruída, e mais uma vez, deveriam procurar outro lugar para se 
instaurar. 
 Os moradores de Javé só se dariam conta que sua Grande 
História não seria uma narrativa única e verdadeira quando a 
comunidade já submergiu. Ao verem Biá tentar escrever nova-
mente a história de Javé, agora com grande interesse e avidez, os 
habitantes se reconhecem enquanto sujeitos da história: “eu 
estava lá quando as águas chegaram”, ou ainda, “fui eu que 
salvei o sino”, e novamente Biá se vê diante de várias versões. Não 
se sabe de que ponto Biá partirá para escrever a nova história de 
Javé, se reunirá as versões ouvidas antes das águas ou se começa-
rá a escrever a história a partir do momento presente, no “calor da 
hora”. Só se sabe que Biá compreendeu a importância, para 
aquela comunidade e para si mesmo, de registrar a história, 
buscando referências constitutivas de um sentimento de pertenci-
mento a uma sociedade, e ao mesmo tempo, inserir-se em uma 
consciência coletiva. De imputar significados ao passado, visando 

um futuro melhor.
 Concluímos nossa discussão sobre as relações entre o filme e 
a escrita da história, entendendo que Biá não levou em considera-
ção que a história pode ser escrita de forma inteligível e agradável, 
porém, diferente da literatura, sua especificidade seria a de, através 
da dúvida, buscar explicações/significações sobre o acontecido, 
sem desprezar a mediação da facticidade (RÜSEN, 2007, p. 27). 
Argumenta Rüsen, que a objetividade e o narrativismo configuram 
uma falsa dicotomia, e que na verdade devem convergir (RÜSEN, 
2010, p. 132): tanto o conhecimento histórico precisa se orientar por 
critérios de validade, plausibilidade e pretensão de verdade (RÜSEN, 
2010, p. 132), como a “cognição histórica opera sua constituição 
específica na vida prática mediante a forma narrativa” (RÜSEN, 
2010, p. 140). Assim, facticidade e ficcionalidade não podem ser 
extremadas, já que o conhecimento histórico apresenta a forma 
cognitiva, com sua estrutura baseada em regras ou procedimentos 
metódicos, mas também a forma expressiva, a formação linguística, 
literária, que implicam na estética e na retórica (RÜSEN, 2007, p. 22).
 Esta falsa contraposição entre objetividade e subjetividade 
pode ser mediada pela noção de intersubjetividade, o consenso 
que algo aconteceu realmente ou que algo deve ser considerado 
antiético (RÜSEN, 1996, p. 98). A objetividade compreende a coe-
rência teórica, que se refere à reconstrutibilidade histórica pelas 
fontes e a coerência prática que pressupõe plausibilidade, o con-
vencimento pelo argumento e não pela força, na comunidade de 
historiadores (RÜSEN, 1996, p. 96-97). Mas o maior regulador desta 
intersubjetividade seria a categoria de igualdade (ou alteridade). 
Uma categoria, segundo o autor, universal, e assim, as diferenças 
devem ser compreendidas, explicadas, mas, toda versão histórica, 
ou todo modo de viver, pensar e agir do passado, que fere a 
igualdade (ou a alteridade), não pode ser considerado adequado, 
pois não pode servir para moldar práticas e representações do 
presente e do futuro (RÜSEN, 1996, p. 97).
 Isabel Barca, ao tratar da multiperspectividade nas concep-
ções de adolescentes, entende que o termo remete ao caráter de 
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provisoriedade do conhecimento histórico, que pode ser explica-
do pelo fato de que os juízos de valor são intrínsecos aos sujeitos, 
também porque o conhecimento histórico está em constante 
reformulação/descoberta, e, alerta a autora, há quem destitui a 
história como possibilidade de conhecimento e a trata como mero 
discurso. Para esta pesquisadora, a multiperspectividade abarca 
tanto a objetividade como a subjetividade, mas a história como 
pontos de vista ou opiniões, não teria, na visão de Isabel Barca, 
qualquer significado para a vida prática do aluno, pois estes 
“precisam exercitar um pensamento crítico”, ou seja, selecionan-
do “respostas mais adequadas sobre o real, passado e presente” 
(BARCA, 2001, p. 30).
 Biá quando viu cidade submersa, com apenas a torre da 
igreja aparecendo, certifica-se de que se perdeu no emaranhado 
de versões históricas, e que Javé teria sim uma Grande História 
para contar. Não aquela única, total, verdadeira e objetiva, a 
História Oficial, mas outra, com os grandes feitos realizados por 
toda pessoa que protagoniza a vida, com suas lutas, sonhos, 
expectativas, aflições, alegrias, visões de mundo... Biá entra nas 
águas com o grande livro onde deveria ter colocado as histórias e 
não a História de Javé, justificando a fala de Zaqueu de que Biá 
não valeria nada sem Javé: o profissional da história, historiador e 
professor, produz um encontro com a vida, a vida de outros sujeitos 
que viveram no passado, mas também com os que vivem no 
presente, incluindo a si mesmo. Para Ricoeur, nas palavras de José 
Carlos Reis:

O conhecimento histórico é compreensão do 
outro e reflexão e autoconhecimento do eu. 
Para se autoconhecer, o eu não conta somen-
te com a reflexão introspectiva, solitária; ele 
passa também pelo outro em suas manifesta-
ções, isto é, pela história. Ao compreender o 
outro, o eu se autocompreende, pois reconhe-
ce as suas infinitas possibilidades de vida, seu 
itinerário e opções realmente feitas. O eu, 
através do outro, sopesa o seu vivido, o dimensi-
ona e compreende. (REIS, 2003, p. 163)

NOTAS

¹ Este texto é resultado de discussões e pesquisas iniciadas com a 
disciplina “Seminário Avançado de Pesquisa em História da Educa-
ção I”, ministrada pelo Prof.º Drº Marcus Levy Albino Bencostta no 
Doutorado de Educação da Universidade Federal do Paraná em 
2008. Outras pesquisas, referentes ao pensamento histórico dos 
jovens foram realizadas levando em conta estas discussões iniciais, 
como, por exemplo: Saberes históricos e mídia: articulações possíve-
is produzidas por alunos do Ensino Médio (2009); Alunos egressos do 
curso de história da UEL: Desafios, Expectativas e Vivências (2010-
2011); Pensamento dos jovens em comunidades virtuais sobre a 
história e seu ensino (2010-2011) e Apropriações de alunos do Ensino 
Médio do “Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil” de 
Leandro Narloch (2012-2014).

² Ficha técnica: Narradores de Javé; Comédia; 100 min; Brasil, 2003; 
Distribuição: Lumière e Riofilme; Direção: Eliane Caffé; Roteiro: Luiz 
Alberto de Abreu e Eliane Caffé; Produção: Vânia Catani e Bananei-
ra Filmes; Co-Produção: Gullane Filmes e Laterit Productions; Música: 
DJ Dolores e Orquestra Santa Massa; Som: Romeu Quinto; Fotogra-
fia: Hugo Kovensky; Direção de Arte: Carla Caffé; Figurinista: Cris 
Camargo; Letreiros: Carla Caffé e Rafael Terpins; Edição: Daniel 
Rezende. Elenco: José Dumont (Antonio Biá); Matheus Nachtergae-
le (Souza); Nélson Dantas (Vicentino); Rui Resende (Vado); Gero 
Camilo (Firmino); Luci Pereira (Leonora); Nelson Xavier (Zaqueu); 
Jorge Humberto e Santos; Altair Lima (Galdério); Alessandro Azeve-
do (Daniel); Henrique (Cirilo); Maurício Tizumba (Samuel); Orlando 
Vieira (Gêmeo); Roger Avanzi (Outro). Extras: Câmera: Inês Cardoso; 
Montagem: Edu Arad; Produção: Vânia Catani e Caio Gullame.

³ A técnica de Grupo Focal implica em um moderador que guia 
cada grupo de pessoas em uma discussão que tem por objetivo 
revelar experiências, sentimentos, atitudes, percepções, preferênci-
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as. Os grupos são formados com participantes que têm caracterís-
ticas em comum e são incentivados pelo moderador a conversa-
rem entre si, trocando experiências e interagindo sobre suas ideias, 
sentimentos, valores, dificuldades, etc. O papel do moderador-
entrevistador é o de elaborar um roteiro de discussão, elucidar ao 
grupo do propósito da pesquisa, identificar como utilizará as 
informações, promover a participação de todos sem interferir, 
evitar a dispersão dos objetivos da discussão e a monopolização 
de alguns participantes sobre outros e registrar a discussão. Ver: 
LAZARSFELD, P. F. Qualitative analysis: Historical and critical essays. 
Boston: Allyn & Bacon,1972. KRUEGER R.A. & CASEY, M.A. Focus 
groups. A practical guide for applied research. California: Thou-
sands Oaks, 2000 e no Brasil: VEIGA, L. & GONDIM, S.M.G. 2001. 

4
 Isabel Barca propõe a aula-oficina como construção da Literacia 

histórica através do princípio investigativo, que na história diz 
respeito ao trabalho dom as evidências (BARCA, 2004).

5
 A Grounded Theory (GT) foi desenvolvida por dois sociólogos, 

Barney Glaser e Anselm Strauss. É uma metodologia bastante 
utilizada na Educação Histórica (BARCA, 2007, p. 118). A partir dos 
dados coletados, os pontos-chaves são marcados e agrupados 
por semelhança, formando uma categorização para análise. Na 
maioria dos estudos GT são considerados medidores estatísticos, 
mas os números não precisam ser necessariamente apresentados. 
Ver: FERNANDES, Eugénia M.; MAIA, Ângela. Grounded theory. In 
FERNANDES, Eugénia M.; ALMEIDA Leandro S., Métodos e técnicas 
de avaliação: contributos para a prática e investigação psicológi-
cas. Braga: Universidade do Minho. Centro de Estudos em Educa-
ção e Psicologia, 2001.

6
 Narradores de Javé apresenta alguns pontos similares à estética 

do Cinema Novo (entre o final da década de 50 e meados dos 
anos 70 do século passado), cujo expoente seria o cineasta 
Glauber Rocha, visto que os filmes eram realizados fora de estúdio, 

com poucos recursos e a câmera na mão, sem o aparato técnico e 
os altos custos do cinema comercial, retratando a desigualdade 
social, a miséria e opressão em que viviam os brasileiros (DUARTE, 
2002, p. 35). No entanto, Narradores de Javé, não tem a principal 
intensão mostrar o povo pobre ou o povo na terra em suas condi-
ções sociais de exploração, ainda que isso até possa aparecer. 
(SACRAMENTO, 2004, s/p)

7
 Expressão cunhada pelo E. P. Thompson. Também “história de 

gente comum”, segundo denominação de E. Hobsbawm. Ambos os 
historiadores da Nova Historiografia Social Inglesa. 

8
 Em “Caligrama” (1994), Eliana Caffé nos mostra o universo dos 

homens de rua e em “Kenoma” (1998) conta a história de pequeno 
povoado longínquo habitado por trabalhadores rurais, garimpeiros 
e pequenos comerciantes.

9
 Não é sem razão que o filme possui como parceiros de sua produ-

ção, tanto empresas privadas e públicas brasileiras quanto institui-
ções da Suécia, Alemanha, Suíça, França e Holanda, com sua 
première mundial no Tiger Competition do Festival Internacional de 
Cinema de Roterdã, recebendo muitos prêmios, entre eles: o Prêmio 
da Crítica no Festival Internacional de Friburgo, realizado na Suíça 
(2003); de melhor filme independente e de melhor roteiro no 30º 
Festival Internacional do Filme Independente em Bruxelas, na Bélgi-
ca (2003); de melhor filme no VII Festival Internacional de Cinema de 
Punta del Este (2004); de melhor filme de ficção no 5º Festival de 
Cinema des 3 Ameriques, realizado em Quebec, Canadá (2004).

10
 No caso da linguagem fílmica, Narradores de Javé nos remete ao 

movimento do neorrealismo italiano, que se desenvolve em um 
momento de crise, a partir de 1940. O objetivo seria o de retratar a 
realidade social italiana destroçada pela guerra. Contrapondo-se 
aos enredos melodramáticos ou evasionistas, ou às comédias 
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sentimentais e ao ufanismo histórico que predominaram durante o 
período ditatorial de Mussolini, o movimento cinematográfico do 
neorrealismo italiano obteve seu auge em 1945, com o filme 
“Roma, cidade aberta”, de Roberto Rossellini (DUARTE, 2002, p. 30).

11
 O depoimento do ex-quilombo aparece nos “extras” do filme, 

mas não são indicados seu nome ou localização.

12
 Mais tarde, em 1970 aproximadamente, os estudos históricos 

passaram a não mais adotar um enfoque exclusivo sobre as 
mulheres, mas a trabalhar as questões de gênero, conceito que 
compreende os vínculos, os embates, as representações, as 
identidades, as diferenças e semelhanças entre os sexos produzi-
dos nas relações socioculturais.

13
 Infelizmente seu nome não se encontra claramente nos créditos, 

pode ser “Dalva da Gameleira” ou “Dona Maria”.

14
 Ver: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes
/dce_hist.pdf (Acesso em 02 de setembro de 2014).
15

 A turma solicitou para não mencionar o ano em que trabalhei 

estas indagações, pois não queria ser identificada.

16
 Este tipo de pesquisa que procura identificar condições socioe-

conômicas dos alunos, universo cultural e noções sobre história e 
seu ensino implica em uma das avaliações das disciplinas que 
ministro no curso. Os resultados das pesquisas podem ser vistos em: 
RAMOS, Márcia Elisa Teté (Org.). Pesquisa-Estágio em História: perfil 
do aluno de Ensino Médio do Colégio de Aplicação de Londrina. 
Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2011; RAMOS, Márcia 
Elisa Teté (Org.). Cultura(s) e Identidade(s) no Ensino Médio: pesqui-
sa em história e educação. São Paulo/Londrina: Clube de Auto-

res/Universidade Estadual de Londrina, 2012; RAMOS, Márcia Elisa 
Teté (Org.). Estágio-Pesquisa: Ideias históricas de alunos do Ensino 
Médio. Londrina/São Paulo: UEL/Clube de Autores, 2013; RAMOS, 
Márcia Elisa Teté (Org.). Concepções de Jovens Estudantes: pesqui-
sa qualitativa no Colégio de Aplicação de Londrina. Londrina/São 
Paulo: UEL/Clube de Autores, 2014.

17 
 Quanto a outros definidores de “ser adulto”: sobre a constituição 

de família, todos, graduandos e estudantes são solteiros e sem filhos 
e sobre a saída da casa dos pais, dos 28 graduandos, cinco eram de 
outras cidades e moravam em Londrina com amigos ou em repúbli-
ca de estudantes.

18
 Os depoimentos dos graduandos estão grafados em itálico e se 

respeita a informalidade da linguagem falada.
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