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MISSÃO DA REVISTA 

 

Ser uma Revista produzida por professores e destinada a professores de 

História. Ter como referência o diálogo respeitoso e compartilhado entre a 

Universidade e a Escola Básica. Colaborar na produção, distribuição e 

consumo do conhecimento na área da Educação Histórica, pautada na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
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EDITORIAL 
 

A Revista de Educação Histórica – volume 9 - tem como temática “Jörn Rüsen 

e o Ensino de História no Brasil” e mantêm o compromisso de divulgar resultados de 

investigações realizadas por professores pesquisadores da Educação Histórica.  

Esse número, de forma especial, registra o trabalho de pesquisadores que 

apresentaram suas investigações no Seminário de Educação Histórica que 

aconteceu na Universidade Federal do Paraná (2015). 

Os trabalhos publicados neste dossiê têm como foco as questões do ensino-

aprendizagem em História, consideram também os processos avaliativos, a 

formação docente, ciberespaço e teatro. Igualmente alguns pesquisadores 

manifestaram suas preocupações com as metodologias e didáticas do ensino de 

história. 

A intenção é que as produções registradas neste número da REDUH, pautadas 

na perspectiva da Educação Histórica, representem uma contribuição significativa 

para as pesquisas voltadas ao ensino de História. Por certo, cada trabalho revela, de 

sua forma, a possibilidade que a investigação assume na prática de sala de aula, 

relação entre professores e alunos com o conhecimento histórico e ainda, os 

possíveis desdobramentos que tais investigações podem suscitar futuras práticas. 

A temática central deste dossiê encontra desdobramento no próximo número e 

igualmente convida todos a leitura!! 

 

Coletivo de Editores da REDUH 

 Curitiba, agosto de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

NORMAS DE ARTIGOS PARA A REDUH 

 

– As contribuições deverão ser apresentadas em arquivo de Word observando as seguintes 
características: 
– Título: centralizado, maiúsculo, negrito. 
– O nome do autor, a instituição de origem e e-mail para contato deverão vir abaixo do título 
em itálico e alinhado à direita. 
– A titulação deverá ser colocadas em nota de rodapé. Caso a pesquisa tenha sido 
elaborada com apoio financeiro de uma instituição, deverá ser mencionada em nota de 
rodapé. 

– O Resumo deve conter de 100 a 250 palavras em português, fonte Arial 12, espaço 

simples. Abaixo do Resumo deverá vir até cinco palavras-chave, separadas por ponto.  
– Os subtítulos em negrito, minúsculas. Antes e depois de cada subtítulo deixar uma linha 
em branco com espaçamento 1,5 (um vírgula cinco). 
– O texto deverá ser digitado em página A4, espaçamento 1,5 (um vírgula cinco), margens 
superior/esquerdo de 3 (três) cm e inferior/direito de 2 (dois) cm, recuo de 1 (um) cm, letra 
Arial, corpo 12 (doze) e as notas de rodapé na mesma letra, em corpo 10 (dez). As notas de 
rodapé serão numeradas em caracteres arábicos. Os números das notas de rodapé 
inseridos no corpo do texto irão sempre sobrescritos em corpo 10 (dez), depois da 
pontuação. 
– Os autores serão responsáveis pela correção do texto. 
– As citações literais curtas, menos de 3 (três) linhas serão integradas no parágrafo, 
colocadas entre aspas. As citações de mais de três linhas serão destacadas no texto em 
parágrafo especial, a 4 (quatro) cm da margem esquerda, sem recuo, sem aspas e em 
corpo 10 (dez), com entrelinhamento simples. Antes e depois deste tipo de citação será 
deixada uma linha em branco com espaçamento 1,5 (um vírgula cinco). 
– A indicação de fontes no corpo do texto deverá seguir o seguinte padrão: Na sentença – 
Autoria (data, página) – só data e página dentro do parênteses. Final da sentença – 
(AUTORIA, data, página) todos dentro do parênteses. 
– Toda a bibliografia utilizada deverá vir com o subtítulo Referências no fim do texto em 
ordem alfabética de sobrenome, com espaçamento simples entre linhas, um espaço simples 
entre as referências e alinhamento à margem esquerda. 
– SOBRENOME, Nome. Título do livro em negrito: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade: 
Editora, ano. 
– SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: Título do livro em negrito. 
Tradução. Edição. Cidade: Editora, ano, p. x-y. – SOBRENOME, Nome; 
– SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em negrito, Cidade, vol., n., 
p. x-y, ano. 
– SOBRENOME, Nome. Título da tese em negrito: subtítulo. Xxx f. Dissertação ou Tese 
(Mestrado ou Doutorado, com indicação da área do trabalho) – vinculação acadêmica, 
Universidade, local, ano de apresentação ou defesa. 
– Para outras produções: 
– SOBRENOME, Nome. Denominação ou título: subtítulo. Indicações de responsabilidade. 
Data. Informações sobre a descrição do meio ou suporte (para suporte em mídia digital). 
– Para documentos on-line ou nas duas versões, são essenciais as informações sobre o 
endereço eletrônico, apresentado entre sinais <>, precedido da expressão “Disponível em”, 
e a data de acesso ao documento, antecedida da expressão “Acesso em”. 
– Ilustrações, figuras ou tabelas deverão ser enviadas em formato digital com o máximo de 
definição possível. 
– A responsabilidade pelos direitos de reprodução de imagens (fotos, gravuras, quadros, 
entre outras) será dos(as) autores(as) dos artigos. 

 
 



REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO………………………………………………………………………...09 
 
PROPEDÊUTICA DA CIÊNCIA NO ENSINO DA HISTÓRIA 
Jörn Rüsen.................................................................................................................16 
 
APRENDIZAGEM HISTÓRICA ENTRE A ARTE E A CIÊNCIA 
Alexandre Rodrigues de Frias Barbosa......................................................................20 
 
DITADURA MILITAR NA SALA DE AULA: PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 
DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E SOCIAL 
Ana Carolina Santos Prohmann.................................................................................43 
 
POR UMA EDUCAÇÃO CONVERGENTE: A RELEVÂNCIA DO CIBERESPAÇO 
PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
Antonio Diogo Greff de Freitas...................................................................................51 
 
O TEATRO ÉPICO: DE BRECHT PARA A SALA DE AULA 
Aquiles Kauê George Zin...........................................................................................60 
 
TRABALHANDO O QUINHENTISMO LITERÁRIO POR MEIO DA EDUCAÇÃO 
HISTÓRICA 
Cleia da Rocha Sumiya..............................................................................................74 
 
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA 
Cristina Elena Taborda Ribas.....................................................................................87 
 
CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO DE JÖRN RÜSEN PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE EM HISTÓRIA E OS REFLEXOS NA PRÁTICA DE ESTÁGIO 
Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski.........................................................................94 
 
A LUTA E AS CONQUISTAS DAS MULHERES PELO DIREITO DE IGUALDADE NA 
PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA 
Geraldo Becker; Ana Claudia Urban........................................................................106 
 
MEMÓRIA, INTERCULTURALIDADE E PATRIMÔNIO: UTILIZANDO OS 
CONCEITOS DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA NAS AULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
Jaqueline Ap. M. Zarbato; Caio Vinicius dos Santos................................................116 
 
O TEMPO ATÉ VER APRAZADO ASSOMA NO HORIZONTE: COMENTÁRIOS 
SOBRE O COMPROMETIMENTO DA HISTÓRIA COM AS EXPERIÊNCIAS DE 
VIOLÊNCIA HISTÓRICA NA OBRA DE JÖRN RÜSEN 
Johnny Roberto Rosa...............................................................................................129 
 
USOS DO PASSADO E EDUCAÇÃO HISTÓRICA: TEMAS SOBRE A 
ANTIGUIDADE EM EVIDÊNCIA 
Leandro Hecko.........................................................................................................139 

 



REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

APRESENTAÇÃO 
 

A Revista de Educação Histórica – REDUH, em sua nona edição, apresenta 

artigos de pesquisadores e professores da rede pública de ensino a universidade em 

diversas temáticas e abordagens, entrelaçando-se com, e a partir dos conceitos 

seminais de consciência histórica e educação histórica. Os temas abordam uma 

diversidade de perspectivas do ensino a História, bem como, processos avaliativos, 

a formação docente, ciberespaço e teatro. Outros artigos voltam-se para as 

metodologias e didáticas do ensino de história e refletem o chão da sala de aula do 

professor, pensados e criticados, especificamente a partir da teoria da educação 

histórica. 

Abrindo a revista temos o importante artigo do professor Jörn Rüsen – “A 

propedêutica da ciência da História”, apresentada aqui, como um fator inicial de 

organização do pensamento histórico, como uma ciência inicial que reivindica seu 

estatuto de objetividade. O ensino de história deve mediar o conhecimento científico 

e suas exigências com a didática do ensino de história, construindo uma 

compreensão acerca do conteúdo histórico e seu ensino. O arranjo e a aproximação 

necessária, segundo Rüsen, passam pela narrativa, transpondo o conteúdo 

científico para uma forma de conhecimento reconhecível e subjetivado do aluno. 

Claro deve restar, o caráter científico da ciência da História, sobretudo sua 

especificidade em relação a outros campos próximos do conhecimento, criando, 

portanto, uma capacidade reflexiva específica do campo da história. A 

perspectivação subjetiva dos sujeitos a partir de suas experiências deve concatenar-

se ás forma de compreensão do conhecimento válido, num sentido de permitir ao 

aluno desenvolver reflexivamente a capacidade de estudar, não em um sentido de 

organização, mas sim, de compreensão dos processos e estruturas específicas da 

história. 

Na pesquisa de Alexandre Rodrigues de Frias Barbosa – “Aprendizagem 

histórica entre a arte e a ciência”, o autor apresenta um interessante 

debate/problema sobre a relação dos métodos artísticos e científicos na construção 

da competência narrativa e cognição temporal de estudantes. Para o autor a 

narratividade é antes uma arte em si, superando sua dimensão científica, sobretudo 

por sua perspectiva imaginativa e cotidiana. Dentro do texto ainda se apresenta um 

rico debate sobre recursos didáticos e como esses recursos, tecnologias e 
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linguagens acabam influenciando e construindo o pensamento histórico. Em meio a 

transformação do tempo e a afetação da memória, a possível solução seria a criação 

e redimencionamento do universo de experiência dos alunos, num sentido de 

ampliação da consciência histórica, já que para o autor a capacidade cognoscível 

individual não é inata, necessitando fortemente de uma perspectiva poética que de 

força a capacidade imaginativa e perceptiva das experiências históricas. 

O texto “Ditadura militar na sala de aula: proposta de desenvolvimento de 

consciência histórica e social” de Ana Carolina Santos Prohmann, parte de uma 

experiência no ensino de história, sobre a ditadura brasileira, para evidenciar 

criticamente o debate entre a consciência histórica e a função social da história. 

Durante as aulas ministradas pela autora, narra-se a experiência de uma aula oficina 

sobre a ditadura militar, descrevendo no processo, as formas e variáveis da 

construção do conhecimento histórico proposto por Rüsen. Segundo a autora, 

devemos repensar os conhecimentos sociais válidos para os alunos e não somente 

o conhecimento didático histórico. Ultrapassando as perspectivas tradicionais de 

ensino, a partir do uso diverso e diversificado de fontes históricas em direção à 

apropriação pelos alunos de uma perspectiva critica e criativa, que sustente e 

relacione o conhecimento histórico, habilitando sentidos críticos para as carências 

de orientação da vida prática, numa história encarnada.  

O avanço tecnológico e a diversidade de linguagens, trouxe pra o ensino de 

história contemporâneo possibilidades e problemas de ordem considerável, é o que 

defende Antonio Diogo Greff de Freitas – “Por uma educação convergente: a 

relevância do ciberespaço para o ensino de história”. Diversas reflexões sobre a 

comunicação e suas relações coma história e a educação surgiram a partir da 

experiência do autor no Programa Institucional de Bolsa de iniciação à Docência 

(PIBID) - O uso em sala de aula de materiais de conteúdo histórico produzido pelos 

meios de comunicação – UFPR. Dentre elas, o ciberespaço oportuniza o uso de 

uma ampla e variada gama de fontes pelo professor, bem como pelos alunos, sua 

diversidade e dimensão exige um trato reflexivo e critico, da mesma forma, que se 

apresenta como uma fantástica possibilidade de ensino/aprendizagem. A dimensão 

e usos diversos de fontes primárias exige um trabalho metodológico-didático 

diferenciado dentro da educação histórica. Por outro lado, o autor também apresenta 

a própria dinâmica do ciberespaço, no que tange as redes sociais, não são somente 

as fontes primárias que podem sustentar o ensino de história, mas também a  
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análise do deslocamento dessas fontes e sobretudo como os próprios usuários 

passam a vê-las e criticamente passam e se posicionar em relação aos fatos 

históricos, sobretudo, ao que responde a consciência histórica e a necessidade de 

se situar no tempo. 

“O teatro épico: de Brecht para a sala de aula” de Aquiles Kauê Georg Zin, 

busca contextualizar o teatro contemporâneo de Bertold Brecht no início do século 

XX, tanto a partir da teoria teatral moderna como do ensino de história, pensando o 

teatro como um importante recurso didático pedagógico. Suas discussões passam 

pelo processo de politização teatral que Brecht acabou por realizar, inovando e 

revolucionando o fazer e o assistir teatro, inclusive em sua atualidade, questionando 

a própria modernidade. A relação do teatro com a história é sustentada pelas 

perspectivas de intelectuais e filósofos da história como Bloch, Collingwood e 

Arendt, comparativamente a uma reflexão metodológica. Brecht, segundo o autor, 

queria que seu teatro fosse visto como realidade e transformação, valorizado, 

sobretudo, por novos ideais e conceitos na encenação como o de ‘gesto social’ 

refazendo e recolocando o teatro em relação a sociedade e seus usos em sala de 

aula. 

Na obra de Cleia da Rocha Sumiya – “Trabalhando o Quinhentismo literário por 

meio da educação histórica” a autora apresenta o relato de um processo avaliativo 

de literatura em turmas do Ensino Médio, dentro de uma perspectiva interdisciplinar. 

O objetivo, foi articular a estética literária a crítica temporal da história, numa 

tentativa de mediação do realismo da micro historia, para com a crítica literária pós-

moderna e o esvaziamento da perspectiva histórica. A aproximação entre a literatura 

e a educação histórica se construiu a partir da narratividade, campo comum para 

ambas ás áreas do conhecimento, ainda que possuam distinções e qualidades 

diferentes em relação ao estado da arte, também  respondem a multiplicidade dos 

acontecimentos e intepretações. Outro ponto importante é a contextualização e 

critica às mudanças da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em relação aos 

conteúdos literários e as possibilidades que se apresentam para a disciplina em 

novos contextos. Finalizando o texto, a autora apresenta os resultados do trabalho e 

a relação entre a literatura e a educação histórica, evidenciando a construção, por 

parte dos alunos, de contextos formadores e de uma crítica literária reconstruída. 
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Cristina Elena Taborda Ribas – “O processo de avaliação na perspectiva da 

educação histórica” apresenta um trabalho fruto de pesquisa aplicada, com 

professoras e professores da rede pública da cidade de Curitiba, durante curso de 

formação continuada “Avaliação e Educação Histórica: teoria, pesquisa, práticas”, 

realizado em parceria entre o Laboratório de Pesquisas em Educação Histórica 

(LAPEDUH), da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a Secretaria Municipal de 

Educação de Curitiba (SME) e a Secretaria Estadual de Educação do Paraná 

(SEED). A autora salienta que a avaliação para a disciplina de história não pode ser 

desvirtuada da concepção de aprendizagem histórica, ou seja, a avalição não pode 

auferir desempenho pela acumulação de conhecimento, mas sim evidenciar os 

processos de compreensão histórica em meio a um modo de pensar os conteúdos 

históricos historicamente. Essa mesma avaliação deve ser ampla, continuada, 

diagnóstica, inclusiva, democrática e dialógica, sobretudo partindo num primeiro 

momento do conhecimento e cotidiano do aluno, construindo uma consciência 

histórica possível de reconhecer a própria existência.  

No artigo, “Contribuições do pensamento de Jörn Rüsen para a formação 

docente em história e os reflexos na prática docente em História e os reflexos na 

prática de estágio” – Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski, professora da licenciatura 

de História da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR – campus de União da 

Vitória, apresenta o resultado de uma ampla pesquisa aplicada com alunos da 

licenciatura de história, sobre as ideias inicias dos mesmos em relação a docência e 

o posterior desenvolvimento de uma nova percepção sobre a educação histórica a 

partir do pensamento de Jörn Rusen. A autora aponta para o problema do 

distanciamento entre a formação específica de história em comparação a formação 

pedagógica e assevera que a didática da história não poder ser vista como um 

mecanismo facilitador da aprendizagem, mas sim, que deveria ser pensada a partir 

do próprio conhecimento histórico. Analisando a transformação das visões 

educacionais dos alunos em relação a docência e ao estágio percebe-se um ganho 

qualitativo e satisfação pessoal considerável, que emerge da compreensão do 

problema da história e sua relação com o processo de aprendizagem, sustentado na 

perspectiva da educação histórica. 

“A luta e as conquistas das mulheres pelo direito de igualdade na perspectiva 

da educação histórica”, texto de Geraldo Becker e Ana Claudia Urban, é o tema de 

um estudo de caso realizado com alunos do Ensino Médio da cidade de Curitiba- 
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PR. Apresentado no curso, Avaliação e Educação Histórica: teoria, pesquisa e 

prática”, realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH), 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná (SEED/PR) e a Secretaria Municipal da Educação 

de Curitiba (SME). A reflexão teórica proposta se utilizou da teoria da educação 

histórica e da teoria da consciência histórica analisando os conhecimentos prévios 

dos alunos acerca dos conceitos substantivos, mulheres, direitos e igualdade numa 

contextualização histórica que remontou as primeiras participações políticas e 

proativas das mulheres na modernidade. A proposta pedagógica construiu-se a 

partir da ideia e da análise do percurso  construído pelas mulheres em suas 

conquistas politicas e sociais, permitindo aos alunos criar e desenvolver uma meta 

cognição sob esse tema em específico. Propostas de pesquisa aplicada, que 

surgem de demandas do chão da sala de aula se apresentam de forma importante e 

necessária, ainda em meio a timidez de outras pesquisas e realizações.   

De Jaqueline Ap. M. Zarbato – “Memória, interculturalidade e patrimônio: 

utilizando os conceitos da educação histórica nas salas de aula da Educação 

Básica”, apresenta uma importante pesquisa sobre os usos da educação histórica, 

sua relação com a educação patrimonial e as carências de seus alunos de 8º ano, 

da Escola Estadual João Tomes, em Três Lagoas/MS, buscando desenvolver 

abordagens metodológicas para o ensino de uma história patrimonial que escape á 

mera descrição, incorporando elementos da realidade, temporalidade e vivência dos 

alunos. Nas palavras da autora propusemos o estudo dos monumentos e espaços 

de memória como produtos do seu tempo, de seu contexto histórico, dos grupos 

culturais que representam, focalizando na relação entre presente e passado, não 

como continuidade, mas como um processo de mudança a partir do um momento 

histórico concreto, e do olhar de cada pessoa sobre o patrimônio. Parte do estudo 

valorizou às narrativas históricas dos alunos, que se percebem e vivenciam sua 

relação com a cidade e os espaços históricos, permitindo a observação dos 

resultados do trabalho proposto. 

De Johnny Roberto Rosa, o artigo “O tempo até ver aprazado assoma no 

horizonte: comentários sobre o comprometimento da história com as experiências de 

violência histórica, na obra de Jörn Rüsen”, reflete as experiências da rememoração 

e dissociações históricas que rompem com as proteções da consciência perante o 

trauma e violência, vividos e repetidos na história. Nesse sentido a história acaba 
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por assumir um ‘sentido terapêutico’ na intencionalidade de gerar a 

compreensão/assimilação do processo histórico, mas essa compreensão científica 

do processo formal da história, não pode deixar de se aperceber da condição 

humana, do sofrimento, dor e perda que na própria história ou a respeito dela 

surgem e são criados. A permanência de experiências violentas e do trauma na 

história, reflete a própria dinâmica do humano que por vezes escapa a definição 

historiográfica. O autor busca apresentar e criticar, diferentes concepções sobre a 

narrativa do trauma e experiências de extrema violência num paradigma entre a 

eventual ruptura com o passado ou a rememoração do episódio, que servem de 

subsídio para a pesquisa e o ensino de assuntos de difícil tratativa na sala de aula. 

O artigo, “Usos do passado e educação Histórica: temas sobre a antiguidade 

em evidencia” no texto de Leandro Hecko, refletem e discutem a apropriação de 

diversas simbologias do passado, em uma variedade e anacronia sem precedentes. 

Entretanto, para o autor, essa apropriação do passado pode e deve ser recuperada 

de forma crítica, histórica e contextualizada, em benefício do conhecimento histórico. 

Notadamente percebe o autor que esse processo tem uma dupla significação, a 

primeira é uma relativa carência de orientação temporal que ultrapassa a ciência da 

história, por outro, a apropriação descontextualizada de símbolos do passado, 

aponta uma demanda presente na sociedade moderna em sua relação com o 

passado. Essa carência evidentemente ampliada pelo cinema e as artes em geral, 

exige e reclama a história um sentido, uma significação. O autor também apresenta 

uma serie de exemplos de possibilidades temáticas de trabalho sobre a Antiguidade, 

que podem ser utilizadas na educação básica ou na formação de professores de 

história, num rico, diverso e distante debate. 

De forma geral a modesta apresentação buscou pontuar o debate dos textos 

publicados, bem como apontar as direções e possibilidades das pesquisas, estudos 

de caso e discussões teóricas, que vem enriquecer o horizonte de possibilidades do 

ensino, pesquisa e extensão. A apresentação é mais um convite a uma leitura 

proveitosa e prazerosa, abrindo e construindo caminhos.  

 

Boa leitura. 
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PROPEDÊUTICA DA CIÊNCIA NO ENSINO DA HISTÓRIA1 

 

Jörn Rüsen2 

 

Ao ensino da história cabe, em princípio, em todas as suas formas e níveis, 

uma função científico-propedêutica. Esta não consiste primariamente em orientar o 

ensino da história pela ciência da história, como se tratava no ensino e aprendizado 

escolar de história, para formar historiadores potenciais. Trata-se muito mais de 

reconhecer e aprender racionalidade científica como um meio indispensável para a 

realização daquelas funções da vida prática do pensamento histórico, as quais 

justificam e tornam necessário o ensino da história. 

É particular distinguir deste exercício genérico científico-propedêutico do ensino 

da história a qualificação das alunas e alunos a um estudo universitário científico. 

Todo ensino da história é, em princípio, científico-propedêutico, na medida em 

que deve conciliar elementar a capacidade de uma argumentação metódica e 

discursiva, a qual distingue o pensamento histórico científico. Isto não significa, 

porém, que a ciência histórica profissional institucionalizada, em caráter de um nível 

de aprendizado do ensino da história, pudesse simplesmente ser tomada por este 

modelo; porque então os limites da especialidade – os quais distinguem a história 

como ciência de emprego do conhecimento histórico da vida prática em seu contexto 

político e social – seriam tornados ponto de vista do ensinamento e aprendizado 

escolar da história. As alunas e alunos seriam então defraudados à convivência da 

vida do pensamento histórico, que se encontra do outro lado do limite da 

especialidade da ciência, onde deve fazer uso prático dos conhecimentos e das 

capacidades que adquire no ensino da história.  

A história como ciência definidora da racionalidade metódica do pensamento 

histórico deve primeiro se elementarizar sobre seus princípios fundamentais, e estes 

também devem se identificar como princípios do pensamento histórico pré e 

extracientífico, de forma que a cientificidade como ponto de vista normativo do 

ensino de história possa se tornar compreensiva e trazida à validade. Cientificidade 

deve ser constituída como forma de vida na relação construída com a experiência 

                                                
1
 Traduzido por Johnny Roberto Rosa. Revisão de Estevão Chaves de Rezende Martins e Ágata Kiss. 

2
 RÜSEN, Jörn. Wissenschaftspropädeutik im Geschichtsunterricht. In: BERGMANN, Klaus; 

FRÖHLICH, Klaus; KUHN, Annette; RÜSEN, Jörn; SCHNEIDER, Gerhard (Ed.). Handbuch der 
Geschichtsdidaktik. Seelze/Velber: Kallmeyer, 1997. p.340-342. 
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histórica, de modo que esta forma de vida possa ser então ensaiada e aprendida no 

ensino de história. Tal retroversão didática histórica, de racionalidade cientificamente 

específica, é necessária no elementar, genérico e regulativo mundo da vida do 

pensamento histórico para evitar essa apresentação restringida que identifica a 

cientificidade como modo de pensar histórico acrítico com o instrumentário metódico 

da pesquisa histórica; cientificidade, portanto, entendida somente como técnica de 

pesquisa. Em uma tal compreensão reduzida, a propedêutica da ciência no ensino 

da história somente representaria apenas uma tentativa precária de elevar a 

profissionalidade de especificidade científica ao objetivo do aprendizado, de 

transportar o historiador como pesquisador no status leigo do aluno, para lá 

organizar, portanto, o aprendizado histórico sobre competências, cujo principal 

campo de aplicação, a pesquisa científica, encontra-se além da situação da vida, a 

qual os alunos e alunas aguardam como seus próprios. No entanto, se a 

racionalidade metódica do pensamento histórico, a qual define a história como 

ciência, da didática da história (sobre a teoria da história (Historik)), for identificada 

como elemento do mundo da vida do pensamento histórico, e explicada através da 

memória histórica como forma elementar e fundamental de uma comunicação 

regulada metodicamente e orientada ao senso comum, comunicação esta sobre a 

orientação temporal da vida prática atual, então a cientificidade como racionalidade 

metódica do pensamento histórico poderá se tornar fator organizador do ensino da 

história. Isto deve sempre acontecer quando se trata de capacitar, no ensino da 

história, as alunas e alunos a uma aplicada relação independente, discursiva-

argumentativa para a história. 

Tal organização da propedêutica da ciência do ensino da história ocorre em 

dois níveis: pragmático e reflexivo. 

As alunas e alunos são introduzidos pragmaticamente aos fundamentos do 

pensamento histórico científico, no qual eles estudam esta importante operação 

elementar como prática metódica regulada: interrogação, pressuposição, 

recolhimento, classificação e prova crítica das fontes, avaliação e interpretação das 

informações das fontes, descrição e uso do conhecimento histórico adquirido. Já 

sobre este nível de uma pragmática elementar do trabalho histórico podem ser 

mediadas as primeiras experiências com a particularidade e fascinação da pesquisa. 

Com isso, a cientificidade seria experienciada e apropriada como sensação do 

desconhecido, prazer no descobrimento, e assim por diante. 
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O nível reflexivo introduz o ensino da história nos fundamentos da ciência da 

história, no qual alunas e alunos, sob o fundamento de suas próprias experiências 

pragmáticas, são intermediados por uma apresentação do trabalho e dos limites do 

conhecimento histórico científico. O ensino da história deve intermediar uma 

apresentação da ciência da história, cuja pretensão de objetividade se faz 

compreensível e, ao mesmo tempo, protege de falsa crença científica. Seria uma 

infração contra a cientificidade da ciência da história se esta propedêutica da ciência 

fosse apreendida como autoridade, a qual defronta sem mediação a necessidade de 

orientação subjetiva das alunas e alunos. Sua autoridade deve apresentar-se 

somente como força de sua discursividade, e esta discursividade deve apresentar-se 

não somente como compatível, mas como mediável com a subjetividade das alunas 

e alunos. A propedêutica da ciência, sobre este nível reflexivo, é um “aprendizado da 

ciência, para poder servir-se, e para poder lidar com seus resultados na relação da 

vida diária” (MAYER/PANDEL 1976: 38). Se a cientificidade do pensamento histórico 

for experienciada como sujeito aplicado, consequentemente, também se evitará que 

a impressão do conhecimento histórico produzido cientificamente se deixe usar sem 

mais nem menos como mero meio para fins, que são alheios, ou completamente 

adversos, à ciência. 

O nível reflexivo e pragmático da propedêutica da ciência se compenetra 

reciprocamente: o estudo pragmático dos procedimentos metódicos requer uma 

consciência do regramento dos procedimentos, sendo, neste ponto, reflexivo, e a 

reflexão da particularidade e do significado da ciência da história é, somente então 

plausível, se se basear na experiência pragmática do trabalho metódico. 

O ensino da história tem uma função particular da propedêutica da ciência no 

ensino médio, na medida em que ele realiza-se com a determinação de objetivos da 

“capacidade de estudar”. Isto pode ser mal entendido, como se dependesse apenas 

de organizar o ensino da história como preparação de um estudo universitário de 

história. Já que uma tal propedêutica fracassa – porque somente uma pequena 

fração de alunas e alunos perplexos realmente estudam história –, a função especial 

da propedêutica da ciência do ensino da história, de capacitar a um curso científico, 

pode ser realizada tendo em vista que a orientação do ensino da história de 

propedêutica da ciência geral será contínua a um elevado grau de complexidade de 

aquisição pragmática e reflexiva de competência metódico-discursiva do 

pensamento histórico. Isto significa, sob o nível pragmático, uma diferenciação de 
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procedimento metódico estudado (por exemplo, no sentido de uma diferenciação 

distinta entre procedimentos hermenêuticos e analíticos), e um aprofundamento da 

experiência de pesquisa (aproximadamente por um correspondente projeto de 

ensino organizado). Sob o nível reflexivo, isto significa uma correspondente 

diferenciação de pontos de vista, a qual torna acessível o trabalho e a fronteira da 

pesquisa histórica e a função de uma escrita da história aplicada à pesquisa. Pelo 

menos aqui, por meio dos materiais historiográficos correspondentes, deve se 

reconhecer a perspectivação do conhecimento histórico, através dos pontos de vista 

dos seus sujeitos, devem ser refletidos os problemas da conexão da objetividade e 

da parcialidade ligados a isso e, em princípio, deve ser endereçado diferentes 

concepções metodológicas e de ciência da história. Em ambos os níveis, o 

pragmático e o reflexivo, devem as alunas e os alunos adquirir uma idéia do caráter 

técnico da ciência da história, com a qual possam diferenciar a ciência da história 

como disciplina histórica de outros campos disciplinares e avaliar as competências 

que são necessárias para um estudo especializado. 
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APRENDIZAGEM HISTÓRICA ENTRE A ARTE E A CIÊNCIA 

 

Alexandre Rodrigues de Frias Barbosa - UERJ3 
alexandrerodfb@gmail.com 

 

Resumo: Em momentos distintos, Ranke e Rüsen declararam a mesma visão sobre 
história no que diz respeito à sua natureza ambígua: ela se faz enquanto ciência e 
enquanto arte ao mesmo tempo. A etimologia da palavra “arte”, ars (latim) ou tékhne 
(grego) nos revela a sua legítima tradução enquanto técnica ou habilidade.  Objeto 
recente de pesquisas, a cognição histórica tem sido investigada através de análises 
das ideias que os estudantes e professores manifestam “em” e “acerca da” História, 
chegando a valiosas conclusões a respeito do processo de cognição dos eventos 
históricos. Concluem os especialistas que a compreensão do conhecimento histórico 
e o entendimento da natureza do discurso historiográfico devem envolver os 
procedimentos científicos particulares à historiografia. Neste artigo, busco 
apresentar uma reflexão sobre a cognição do tempo histórico, ou seja, sobre como 
se dá o entendimento do transcurso do tempo histórico. Mais precisamente ainda, o 
objetivo é discutir a eficácia dos métodos artístico e científico para o 
desenvolvimento da competência narrativa dos estudantes, concluindo pela 
superioridade do primeiro em relação ao último. As reflexões aqui apresentadas 
foram influenciadas em especial pelo pensamento de dois autores: Paul Ricoeur e 
Jörn Rüsen. Foram reflexões fundamentais para a pesquisa desenvolvida numa 
escola pública onde atuo como professor, através da qual pude concluir que o ato de 
narrar o tempo histórico é antes uma obra artística que científica e que por isso 
mesmo deve envolver a imaginação do aprendiz. 
 
Palavras-chave: Competência narrativa. Cognição histórica. Imaginação histórica. 
Autoeducação. Consciência histórica. 
 

Há tempos vemos pesquisadores das mais variadas áreas nas quais dividimos 

e depois subdividimos – e cada vez mais me parece que subdividimos – o 

conhecimento debruçarem-se sobre o tema do impacto da internet, das mídias ou, 

mais recentemente, das redes sociais sobre o comportamento ou sobre o 

conhecimento humano. Juntas, essas vias de informação e de comunicação criam 

um espaço de sociabilidade próprio de circulação de ideias, símbolos, valores e de 

formas de se comunicar e de se comportar, constituindo uma espécie particular de 

cultura, uma cultura virtual, ou cibercultura. Estas tecnologias têm facilitado o acesso 

a programas, séries, videoclipes ou músicas, recentemente produzidos, publicados e 

compartilhados tão rápido quanto possível. Por outro lado, também tem possibilitado 

a criação de acervo praticamente infindável de arquivos da mesma espécie, 

                                                
3
 Mestrando em Ensino de História pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História 

(Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ) e bolsista Capes. 
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acessados de forma democrática por internautas de todas as idades. Vez ou outra, 

um internauta prefere consumir o grande sucesso da sua infância, aquela música ou 

programa de televisão que desperta uma emoção e uma memória igualmente vivas. 

Oportunamente, estes programas ou filmes voltam frequentemente a ser exibidos 

por emissoras desejosas de conquistar essa audiência nostálgica ou de reconstruir 

sua memória através de programas de sucesso que ela outrora exibira. Com razão 

Gumbtrecht (2011) constatou um crescente interesse (inclusive popular) pelo 

passado, seja nos museus, livros ou programas de televisão. 

Devido ao apelo a temáticas históricas dessas numerosas e por vezes 

fantásticas produções artísticas, a nossa interpretação das experiências do passado 

nunca foi tão mediada pela ficção. Há filmes espantosamente realistas ambientados 

no contexto da Segunda Guerra Mundial, e por isso mesmo o tema é um dos 

preferidos entre os jovens. Há jogos de videogame igualmente fascinantes nos quais 

você controla um herói que desvenda mistérios escondidos pelos líderes da 

Revolução Francesa, ou como em outros o jogador é responsável por comandar um 

exército com o objetivo de invadir e saquear um castelo medieval. São imagens e 

narrativas que compõem um novo tipo de imaginário sobre os acontecimentos do 

passado.  

O professor de história em exercício tem plena ciência dessas referências. Os 

alunos as trazem ora com curiosidade, ora como um desejo de comunicar a 

associação que sua mente fez enquanto ouvia falar das pirâmides do Egito ou do 

nazismo. Interessa-lhes mais saber sobre um acontecimento que aparece num jogo 

eletrônico do que de temas que o professor bem-intencionado traz para a aula 

supondo serem mais próximos das experiências dos alunos. Por isso mesmo é 

comum entre os jovens preferirem as aulas sobre temas relacionados à “História 

Geral” – para adotar uma nomenclatura usual no Brasil – e considerarem a “História 

do Brasil” entediante, por comparação.Com o estudante de maior idade – refiro-me 

ao estudante dos programas de alfabetização de jovens e adultos (EJA) – ocorre o 

contrário, talvez porque para ele as novelas nacionais são as referências mais 

comuns. Ainda assim, sua imaginação também não está livre dessas referências 

romanceadas sobre o passado. 

Dois apelos são comuns entre os pedagogos diante desta situação. Alguns 

recomendam que não se pode agir sob o impulso de combater essas narrativas no 

intuito de garantir a legitimidade da história ensinada nas escolas, sob o risco 
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apresentar esta como verdade incontestável por oposição à ficção. Deve-se, 

defendem, confrontá-las com os documentos históricos, estimulando a perspectiva 

da história enquanto narrativa produzida a partir de um espaço específico e para 

atender a demandas igualmente específicas. Outros advertem sobre a vantagem 

desses recursos para tornar a aula mais interessante e atrair a atenção dos alunos 

como nenhuma outra disciplina é capaz. É, sem dúvida, um privilégio do professor 

de história poder contar com tantos recursos didáticos. Apesar disso, o campo da 

didática da história ainda carece de investigações acerca da influência destas 

referências artísticas, lúdicas ou midiáticas sobre o pensamento histórico. Elas 

certamente afetam a percepção e a interpretação dos estudantes sobre o passado. 

Este fascínio pelo passado é responsável pela crescente produção 

independente de jogos de computador e de videogame, filmes, novelas, revistas, 

séries e livros de apelo ao público leigo, referenciados na história, juntamente com a 

produção institucionalizada ou sob controle institucional como a produção de 

materiais didáticos, a produção historiográfica acadêmica e a construção ou o 

reconhecimento de museus. Todas estas formas de narrar o tempo, dão 

materialidade ao que Jörn Rüsen (1994) denomina “cultura histórica”, ou seja, a 

esfera ou parte da cultura que toma o tempo como fator determinante da vida 

humana4. O tempo é experimentado e interpretado, e a atividade e o sentimento 

humanos são orientados no marco do transcurso do tempo, a partir do qual 

delimitam suas finalidades de acordo com a sua extensão temporal. Nesse sentido, 

a cultura histórica se refere, portanto, a uma maneira particular de abordar 

interpretativamente o tempo, precisamente aquela que resulta em algo como 

“história” enquanto conteúdo da experiência, produto da interpretação, medida de 

orientação e determinação da finalidade (RÜSEN, 1994, p.6). 

O conceito de “cultura histórica”, portanto, não pode ser traduzido como 

significando a mera somatória destas materialidades, mas sim as formas pelas quais 

o homem se orienta temporalmente através da sua percepção, interpretação e 

orientação do passado que estes produtos contam. É, pois, através da narratividade 

dessas histórias que interpretamos e reinterpretamos o tempo histórico. 

                                                
4
 O termo “cultura” remete ao conjunto das formas de apropriação do mundo e a configuração do 

homem por si mesmo num processo de inter-relação completa entre a percepção, a interpretação, a 
orientação e o estabelecimento de uma finalidade (RUSEN, 1994, p. 5). 
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Ainda que seja necessária a problematização dessas narrativas observando as 

demandas internas e externas às quais o locutor está sujeito, e ainda que a 

utilização de filmes ou jogos realmente torne a aula de história mais interessante, 

nenhuma dessas considerações é suficiente para mobilizar essas referências 

imagéticas e discursivas em prol da cognição histórica, da formação de um 

pensamento histórico. Inclusive porque quem considera suficiente o gozo desses 

recursos para o aprendizado, parece ignorar o evidente paradoxo entre o contato 

cada vez maior e mais diversificado com o passado e o estreitamento da percepção 

do tempo, marcado pela tendência ao “presentismo”. 

Foi François Hartog (2013) quem denunciou a noção de tempo no pensamento 

das gerações recentes.  De acordo com Hartog a nossa percepção do tempo 

superou a dos antigos e dos modernos. No caso daquele preponderava a noção da 

história magistra vitae, o passado como fonte de exemplos. O regime de 

historicidade moderno, por outro lado, esteve marcado pela forte presença do futuro, 

momento em que as lições para a história provinham do povir. No entanto, quando 

essa conjuntura apresentou sinais de desestabilização, como em nossa 

contemporaneidade, o novo regime que se instaura não reclama mais o passado ou 

o futuro como determinante da ação, mas o próprio presente. Eis o “presentismo”, 

resumidamente, na acepção de Hartog (2013, p.132), regime de historicidade que 

evidencia o presente como fator determinante dentro da experiência histórica. O seu 

diagnóstico é que o futurismo se deteriorou sob o horizonte e o “presentismo” o 

substituiu. 

Nossa conjuntura temporal estaria passando por uma crise, cujo sintoma 

principal seria a proliferação dos mecanismos de memória e patrimônio que marcam 

essa nova relação com o tempo. As transformações experimentadas em nossa 

relação com o tempo substituem a confiança no futuro pela necessidade de 

preservação do presente como forma de salvaguardar-nos das incertezas desse 

tempo à nossa frente. No entanto, a explosão recente das narrativas 

memorialísticas, dos discursos testemunhais e da febre patrimonial articulada a esse 

processo de mudanças com relação à nossa percepção da passagem do tempo e de 

seus efeitos, não implica necessariamente numa relação mais crítica em relação ao 

passado – e a preocupação com a criticidade dessas memórias é fundamental, 

como bem lembra Manoel Salgado Guimarães (2009, p.45).  
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Ensinar história nessa conjuntura temporal em crise, não significa retomar a 

noção da historia magistra vitae, mas permitir o alargamento da consciência do 

tempo ampliando-se o espaço de experiências, como define Reinhart Koselleck 

(2006). Deve-se tornar o aluno capaz de suprir as carências de orientação da vida 

prática, do agir no mundo, não através de consulta seja aos exemplos do passado 

conhecido seja às utopias futuristas, mas procurando estender a sua própria 

compreensão do mundo e de si à luz das experiências históricas. Esse “passado 

presente” não oferece respostas, mas dá sentido à condição humana e, por 

conseguinte, é capaz de orientar a vida prática. Ao invés de acumular 

conhecimentos sobre o passado, como se a expressão “espaço de experiências” 

cunhada por Koselleck significasse uma área a ser preenchida por um volume 

inesgotável de informações, o estudante deve, de modo permanente, se tornar 

capaz de refletir sobre os fatores temporais implicados nas circunstâncias do 

presente, para em seguida produzir as suas próprias explicações. Ensinar história é 

ter como objetivo tornar a criança e o jovem capazes de orientar-se no tempo 

histórico, a despeito do conjunto de fatos e datas que eles são capazes de 

memorizar. É torna-los conscientes de sua existência temporal, e capazes de 

libertarem-se das limitações do presente, através da leitura histórica desse presente. 

O horizonte de expectativas então se alarga a medida em que o futuro-presente se 

transforma, e apresenta-se para a consciência como futuro-passado. 

Em suma, podemos dividir os problemas específicos do nosso tempo para o 

aprendizado histórico em duas questões fundamentais. Aliada à esta questão 

filosófica, diagnosticada por Hartog como a crise do regime de historicidade 

contemporâneo, temos a questão, digamos, social, da profusão de narrativas 

ficcionais produzidas sem finalidade pedagógicas ou rigor científico, mas que 

fatalmente fazem parte da interpretação das experiências pretéritas pelos alunos. 

Ambas as questões que se colocam atualmente ao professor de história do ensino 

básico passam pelo despertar de um tipo especial de consciência pelos alunos, 

denominado “consciência histórica”, ainda que o termo seja ambíguo.  

 

Cognição histórica: avanços e desafios 

 

Entre a prática e a teoria, as pesquisas que procuraram dar conta destas e 

outras questões tenderam a formar dois campos de estudo específicos sobre a 
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aprendizagem histórica, com alguns pontos de confluência e algumas diferenças: 

estudos de cognição histórica e estudos sobre educação histórica. De acordo com o 

diagnóstico de Flavia Caimi (2009), os estudos de cognição histórica, embora se 

situem em zona fronteiriça entre a epistemologia da história e a psicologia cognitiva, 

tendem mais para a segunda, ao passo que a educação histórica dialoga mais 

estreitamente com os referenciais da epistemologia da história. A educação histórica 

focaliza prioritariamente suas investigações nos produtos da aprendizagem escolar, 

buscando compreender as ideais substantivas dos estudantes sobre o conhecimento 

e a conceituação histórica. Em contraposição, ao investirem mais fortemente nos 

fundamentos da psicologia cognitiva, nomeadamente relacionando o pensamento 

histórico aos estágios de desenvolvimento cognitivo de Piaget, os estudos da 

cognição acabaram por dar maior ênfase aos processos de construção do 

conhecimento em detrimento dos conteúdos da aprendizagem (CAIMI, 2009, pp. 70-

71). 

Isabel Barca (2001a) salienta que o campo de investigação em cognição 

histórica tem se desenvolvido a partir do pressuposto teórico da natureza do 

conhecimento histórico, e como pressuposto metodológico, são empreendidas 

análises das ideias que os sujeitos manifestam “em” e “acerca da” História, através 

de tarefas concretas. A autora apresenta alguns estudos sobre o tema. Partindo de 

pressupostos contrários aos de categorização de ideias históricas em padrões gerais 

de pensamento por idades – como os estágios piagetianos –, alguns investigadores 

da Inglaterra, como Alaric Dickinson, Peter Lee, Peter Rogers e Denis Schemilt, 

realizaram estudos inovadores sobre cognição histórica, abrindo assim novas 

possibilidades para o ensino de História mais capaz. Citados por Barca, os modelos 

de análise de Ashby & Lee e de Shemilt (2000), por exemplo 

 

Observam nos alunos uma progressão irregular, parecendo desenvolver-se 
gradualmente mas com oscilações, desde os níveis mais simples até aos 
mais sofisticados. Os resultados sugerem que os alunos apresentam desde 
imagens caóticas ou fragmentadas do passado, considerando as ações dos 
agentes históricos como ininteligíveis, até noções históricas mais ou menos 
elaboradas, com níveis intermédios expressando ideias de uma perspectiva 
de senso comum. (BARCA: 2001a, p.17).  

 

As pesquisas de Lee e Ashby refutaram empiricamente a invariância dos 

estágios de desenvolvimento aplicada à aprendizagem histórica (BARCA, 2011, p. 
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24). Barca argumenta ainda que o pensamento histórico se revela com maior 

potência quanto mais a explicação apresentada para um determinado evento é 

multifatorial, ou seja, leva em consideração diversos fatores causais, e sobretudo 

quando esses fatores são vistos como estando interligados. Além disso, com base 

nos resultados dos vários estudos publicados sobre a cognição histórica foram 

produzidas outras três proposições gerais importantes. Em primeiro lugar, é 

considerado correto afirmar que os alunos constroem entendimentos históricos mais 

profundos quando têm oportunidades de usar conscientemente os seus 

conhecimentos e hipóteses prévias sobre o passado (independentemente de quão 

limitada ou ingênua) para investigar o passado em profundidade. Em segundo lugar, 

enquanto aprendizes a explorar o passado, deve ser dada atenção não só para os 

produtos da investigação histórica, mas para o próprio processo de investigação – o 

que não significa necessariamente a investigação dos documentos. Por último, o 

desenvolvimento do pensamento histórico e compreensão histórica requer 

oportunidades para os alunos de trabalhar com várias formas de evidência, lidar com 

questões de interpretação, perguntar e responder questões sobre o significado dos 

acontecimentos e da natureza da prova, lidar com as questões da agência histórica 

promovendo a reflexão e a imaginação sensível ao contexto para preencher as 

lacunas na cadeia de evidências quando elas aparecem. 

Ainda que essas pesquisas sobre cognição histórica e as conclusões que 

foram capazes de gerar sejam importantes, elas não são suficientes para dar conta 

de todo o conjunto de fatores que interferem na racionalidade do pensamento 

histórico. Gostaria de destacar uma lacuna. Se por um lado os estudos sobre a 

cognição histórica tiveram o mérito de superar a dependência em relação à 

psicanálise e dos aspectos biopsíquicos do pensamento, encarando a cognição 

histórica como um tipo particular de cognição, ligada à epistemologia da história, por 

outro estão limitados a métodos de entrevista com o objetivo de desvendar 

exclusivamente como se dá o entendimento da natureza heurística e interpretativa 

da ciência histórica ou do caráter multifatorial da explicação histórica nas crianças e 

jovens, o que não desvenda exatamente o mistério sobre como a cognição do tempo 

histórico se dá. Tratam-se sem dúvida de trabalhos importantes sobre a opinião de 

alunos – e algumas vezes também de professores. Mas o exercício da investigação 

historiográfica e da reflexão acerca do significado dos acontecimentos são 

suficientes para tornarmo-nos capazes de efetivamente aprender história, ou seja, 
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de, como Rüsen propõe, “aprender a narrá-la, de tal forma que, nela e com ela, 

podemos encontrar o reconhecimento, sem o qual não gostaríamos de ser ou de 

poder ser” (RÜSEN, 2012, p.56)? Voltamos a questão: a atividade investigativa por 

si só nos torna capazes de narrar, historicamente?  

Estevão Martins responde que para sentirmos o caráter antropológico do 

mundo pensado, descrito e explicado é necessário empreender uma “tarefa que vai 

além da pesquisa e da elaboração de uma monografia” (MARTINS, 1994, p. 178). 

Em que pese estas atividades lidarem com os acontecimentos históricos com a 

possibilidade de haver espaço para que o aprendiz mobilize os seus conhecimentos 

prévios acerca da história ou do acontecimento, não podemos supor que a faculdade 

de inscrever os fatos cognoscíveis numa disposição temporal de ordem cósmica 

seja inata ou que surge espontaneamente conforme a idade. Em outras palavras, o 

campo de estudos sobre a cognição histórica ainda carece de pesquisas acerca de 

como a criança ou o jovem se tornam capazes de narrar o tempo histórico. 

 

A narração histórica é mais do que uma simples forma específica de 
historiografia. Intérpretes contemporâneos dessa discussão (por exemplo, 
Hayden White e Paul Ricoeur) apresentam a narração histórica como um 
procedimento mental básico que dá sentido ao passado com a finalidade de 
orientar a vida prática através do tempo. Para entender completamente 
essa operação, nós temos que identificar primeiro os procedimentos da 
narração histórica, definir seus diversos componentes, descrever sua 
coerência e inter-relações e, construir uma tipologia que inclua sua 
aparência sob diferentes circunstâncias e tempos (RÜSEN, 2006, p.15). 

 

Pela natureza peculiar do conhecimento histórico tampouco neste caso é 

possível partirmos de uma noção geral acerca de como a cognição se dá. Uma tal 

pesquisa deve levar em conta a linguagem e a imagem por meio das quais o tempo 

da narrativa se afigura e se concretiza. Deve observar de que modo a linguagem e a 

imagem utilizadas na apreensão e na representação do tempo narrado interferem na 

coleção e na forma como os fatos são (re)inscritos no tempo histórico expresso na 

narrativa. Deve, em suma, investigar os modos como se dá articulação entre 

linguagem, imagem e pensamento histórico, observando que a significação dos 

conceitos e das figuras inevitavelmente remete à um sentido temporal. 
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Aprendizagem histórica entre objetivos da história escolar e objetivos da 

história acadêmica  

 

A discussão em torno da posição aonde deve ficar a linha tênue que separa a 

narrativa histórica da narrativa ficcional não é nova. Hayden White (2008) insistiu 

sobre a ficcionalidade do discurso histórico, defendendo que a História e ficção são 

aparentados pelo caráter tropológico das estratégias prefigurativas de ambas. Logo, 

antes de uma racionalidade histórica e de uma ciência histórica, deveríamos, afirma, 

falar de uma imaginação histórica e de uma literatura histórica. Em Hayden White 

(2008, p.35), encontramos uma caracterização da história peculiar, definida 

enquanto uma ciência não rigorosa. 

Embora retome a premissa da semelhança tropológica entre a ficção e a 

história, Ricoeur (1997, p.248) afirma por outro lado que, ao contrário do escritor, o 

historiador carrega em seu discurso o apelo à objetividade. Reafirma que o 

historiador, mesmo quando procede à uma leitura cautelosa das fontes, nunca é 

capaz de conhecer o passado, senão somente conhece o seu próprio pensamento 

sobre o passado. De fato, Ricoeur considera que inexiste qualquer fato objetivo do 

passado, havendo apenas a intenção de conhece-lo tal como teria acontecido, ou 

seja, só a objetividade existe efetivamente. Nesse sentido é que Lucini argumenta 

que 

 

A abordagem do passado sob o signo do Mesmo, provocaria um 
esvaziamento, pois os conectores que fazem a mediação na preservação 
do passado, o rastro e a tradição, da sequência de gerações, deixariam de 
ser elementos que permitem uma nova posse. Posse que fica 
impossibilitada aos alunos que recebem um texto que exibe a história de 
nossos antecessores como a ação deles, logo, não competindo ao aluno, 
seja sob o signo do Mesmo, seja sob o signo do Outro

5
, criar a história 

como a sua história (LUCINI, 1999, p. 67) 

 

Desse modo, Ricoeur (1997, p.255) propõe a conjugação dos esforços do 

Mesmo e do Outro para a composição de um grande gênero: o Semelhante, ou o 

Análogo. Não ficcional, a história não deixa de lado por completo o caráter 

metafórico da reconstrução que opera, sendo a categoria do Análogo uma forma que 

                                                
5
 As expressões signo do Mesmo e signo do Outro foram criadas por Paul Ricoeur para denominar 

abordagens historiográficas que acreditam na possibilidade de anulação da distância temporal que 
nos separa do passado e que nega a persistência do passado no presente, respectivamente. 
(RICOEUR, 1997, pp.244-254). 
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Ricoeur encontrou de conceituar a estrutura tropológica do discurso historiográfico. 

Em outras palavras, na narrativa o historiador deixa implícita a sua consideração de 

que as coisas devem ter se passado como se diz nessa narrativa; “graças ao crivo 

tropológico, o ser-como do acontecimento passado é levado à linguagem” 

(RICOEUR, 1997, p.258). Ricoeur admite então que essa aproximação tropológica 

entre a ficção e o “real”, poderia confundir os planos de descrição da realidade na 

literatura e na história.  

No entanto, mesmo negando a pretensão do historiador em representar o 

acontecimento precisamente tal como ocorreu, Ricoeur (1997, p.259) reconhece 

como argumento para a diferença marcante entre a ficção e a história no trato com o 

“real” a pretensão que somente o historiador possui em construir uma narrativa a 

partir dos acontecimentos do passado, fazendo uso dos vestígios existentes. É pela 

referência aos documentos que a historiografia se constitui e configura os 

acontecimentos passados dentro de um enredo metafórico, mesmo que esses 

documentos não garantam a presença do “real”. Tal opinião também é 

compartilhada por Rüsen e é fundamental para definição que este traz da 

“consciência histórica”. Para Rüsen, a objetividade do discurso do historiador 

imprime a marca da ciência na historiografia, formalizada no fazer história através do 

recurso às fontes.  

Este fato tem levado os pesquisadores do campo do ensino de história, 

influenciados pela perspectiva ruseniana, a buscar – geralmente por meio de 

entrevistas – como a preciosa consciência histórica se expressa nas narrativas dos 

jovens, investigando de que formas a produção de narrativas propriamente 

históricas, a explicação histórica ou a interpretação histórica são apresentadas pelos 

alunos6. Divididos os espaços do histórico e do ficcional, daí em diante as pesquisas 

sobre cognição histórica fundadas no pensamento de Rüsen sobre a veracidade do 

discurso historiográfico, buscaram entrever nos jovens a lógica temporal da sua 

argumentação na defesa de um ponto de vista (como fez Maria Auxiliadora Schimidt) 

ou na sua interpretação dos acontecimentos históricos (como o fizeram Peter Lee e 

de Isabel Barca). Como já mencionei, seus trabalhos representam uma indiscutível 

contribuição para o campo de estudos sobre a cognição histórica,  

                                                
6
 Além dos estudos já mencionados de Lee e Ashby, destaco neste campo as pesquisas de Isabel 

Barca, Marília Gago e Maria Auxiliadora Schimidt. Para mais informações, vide as referências. 
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Pode-se então contestar se o reconhecimento do caráter ficcional da 

composição do enredo não compromete a função da narração histórica em orientar 

a consciência no tempo. Talvez uma pergunta mais interessante fosse esta: o status 

de ciência da historiografia, dotada, portanto, de objetividade no trato com as fontes 

vestigiais, é fundamental para o sucesso da educação histórica comprometida com a 

missão de formar a consciência histórica do aluno como afirmam alguns estudiosos 

no assunto? Creio que não, pois considero que esses pressupostos, ao associarem 

corretamente a didática da história à epistemologia da história, por outro lado 

ignoram diferenças fundamentais entre a produção do saber histórico escolar e a 

produção do saber histórico acadêmico.  

Quando nos deparamos com o objetivo escola, é preciso admitir que por suas 

finalidades o saber histórico denominado acadêmico se diferencia do saber histórico 

a que chamamos de escolar, ainda que estejam igualmente relacionados ao 

conjunto das formas de apropriação e produção da história (CAIMI, 2009, p.66). A 

produção de ambos mobiliza as experiências do passado, expressa-se 

temporalmente no modelo narrativo e resulta de um processo intertextual de 

configuração mimética. Não obstante, há que se considerar uma indisfarçável 

diferença quanto às finalidades de cada um dos espaços de produção desses 

saberes: assim como Sarlo (2007), creio que os objetivos da educação histórica não 

são os mesmos da produção acadêmica e que, por isso, não pode ser 

imprescindível adaptar os métodos científicos da pesquisa historiográfica aos 

procedimentos didáticos adotados para a aprendizagem histórica.  

O principal objetivo da história escolar é proporcionar ao aluno a competência 

de orientar-se temporalmente motivado pelo desejo de superar as carências do 

presente que orientam, por sua vez, a sua interpretação das experiências históricas. 

Algumas das suposições sobre a aprendizagem de Lee e Ashby (2000) já 

sinalizadas não são satisfeitas pela metodologia da ciência histórica. De fato, na 

prática, a transposição dos métodos e procedimentos histórico-científicos de 

pesquisa implica em alguns transtornos e inconveniências. Em primeiro lugar, 

porque os métodos científicos de interpretação das fontes históricas são 

demasiadamente complexos para serem aprendidos por crianças; além do mais, tal 

aprendizado sozinho não colabora para a formação da consciência histórica. Não 

cabe à escola a tarefa de formar historiadores mirins. 
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Em segundo lugar, porque os métodos científicos de investigação 

historiográfica não dão conta da polissemia do pensamento histórico dos alunos e 

alunas. A interpretação das diversas formas de narrativa histórica trabalhadas em 

sala de aula está sujeita à mobilização mental de referenciais visuais e simbólicos 

que compõem o imaginário pessoal atribuídos ao período em questão. Quando 

estamos falando do Antigo Egito, por exemplo, a interpretação dos alunos será o 

resultado da seleção de determinados arquétipos e símbolos apreendidos 

socialmente para dar inteligibilidade à narrativa: a pirâmide assistida em um filme, o 

faraó do desenho animado, a múmia da revista em quadrinhos ou da série de 

televisão, etc. De fato, a nossa interpretação, esquemática e inteligível, da narrativa 

histórica enunciada denuncia a seleção das imagens que aceitamos atribuir ao 

passado reconhecido. É através desse jogo, ao mesmo tempo intertextual e 

interimagético que reconstruímos a realidade do passado e somos capazes de 

percebê-lo segundo suas peculiaridades, “tal como” o mundo era testemunhado. 

Este tipo de percepção é parte essencial do pensamento histórico e determinante 

para a tomada da consciência histórica. Contudo, não há motivos para crer que o 

manejo adequado dos documentos e a realização cuidadosa dos procedimentos de 

análise sejam atividades cujo domínio é capaz responder a todos os fatores 

implicados na imaginação da realidade histórica de certo acontecimento, pois este 

tipo de abordagem não se concentra sobre os saberes históricos que o estudante 

possui, senão quando muito espera contar com esses saberes para a consecução 

de tarefas de caráter científico (o que necessariamente não tem qualquer relação 

com o aprendizado que se realiza fora da escola, e nem poderia ter). 

Em terceiro lugar, porque a narrativa histórica produzida pelos alunos não 

precisa se submeter à pesquisa documental e à fidelidade dos fatos para atingir a 

finalidade do aprendizado histórico. Sua preocupação deve ser o aprendizado do 

tempo através das experiências históricas mobilizadas na sala de aula, ao invés de 

aprender a seguir um certo rigor metodológico ou procedimental (ROCHA, 2009, 

p.14). Isso implica antes defender que entre produção do que podemos chamar 

saber histórico acadêmico e do saber histórico escolar há uma diferença decisiva: no 

caso do primeiro a narrativa é o meio (como modelo tropológico de configuração 

espaço-temporal da ação humana) e o fim (voltada para a apreciação dos demais 

historiadores, seus pares, e para a divulgação dos resultados em outros espaços 

extra ou inter acadêmicos); no caso do último a produção da narrativa pode ser 
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entendida como sendo apenas um meio, com um fim não em si mesma, mas sim 

nas suas pretensões formativas; ela é em si uma estratégia pra desenvolver a 

competência narrativa do aluno.  

Competência narrativa não significa um saber fazer, no sentido técnico e 

mecânico do termo. Ela é o meio de contato do aluno com as experiências 

históricas, interpretadas mediante as suas próprias experiências e carências de 

orientação temporal. Como afirma Cerri (2010, p.274), se por um lado não é 

apropriado tomar a consciência histórica como objetivo de ensino, já que se trata de 

um conceito cuja principal função é heurística, por outro lado certamente a ideia de 

“competência narrativa” decorre desse conceito como objetivo de ensino. Em Rüsen 

(2012), a competência narrativa é a competência específica e essencial da 

consciência histórica, uma vez que é através da narrativa que se pode realizar a 

orientação temporal, sintetizando historicamente as dimensões do tempo, do valor e 

da experiência. Em outros termos, consiste “na faculdade de representar o passado 

de modo tão claro e descritivo que a atualidade se converta em algo compreensível 

e que a própria experiência vital adquira perspectivas de futuro sólidas” (RÜSEN, 

1997, p. 82). Não se trata de competência no sentido de uma habilitação acadêmica, 

a qual se atingiria por meio de algum curso e se resolveria o problema de modo 

definitivo. Como capacidade de atribuição de sentido histórico, de organização   

temporal da orientação da vida prática e de interpretação de si e do mundo, resulta 

de um aprendizado, e se reconstrói continuamente, em função das novas 

experiências e mudanças na realidade e do diálogo com novos argumentos. A 

incompetência narrativa, por consequência, é a incapacidade de orientar-se no 

tempo de acordo com a própria identidade, dialogando com o conjunto de elementos 

históricos intervenientes na vida prática e o conjunto de ideias e argumentos 

presentes no mundo cultural. 

O que se denomina competência narrativa pode então ser dividida em: a 

competência de experiência ou perceptiva, que é constituída pela capacidade de 

perceber o passado como tal, distinto e distante do presente, mas condicionante da 

vida; a competência interpretativa, que tem caráter teórico e vem a ser a capacidade 

de interpretar o que se aprendeu do passado através de sentido e significado que 

reconstruímos continuamente; e a  competência de orientação, que tem caráter 

prático, uma espécie de letramento histórico, ou seja, a capacidade de aplicar as 

ideias e conhecimentos que produzimos reflexivamente para orientar nossa vida 
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prática, na tomada de decisões cotidianas (CERRI, 2010, p.275). Todas essas 

capacidades não podem se desenvolver senão através da interação entre dois 

interlocutores: o enunciador e o destinatário da narrativa histórica, que neste diálogo 

entre o presente e o passado estabelecem uma conexão intersubjetiva, na qual a 

imaginação histórica cumpre uma função semântica e esquematizadora. Se a 

imaginação histórica é o elemento fundamental para a realização plena das três 

operações do círculo da mimese (ligada à competência interpretativa), segundo a 

perspectiva hermenêutica de Ricoeur, certamente também é fundamental para que a 

relação do aluno com a realidade do passado passe sucessivamente pelo crivo do 

Mesmo, do Outro e do Análogo7 (o que se pode associar à chamada competência de 

experiência). 

Logo, se por um lado ao professor não cabe tornar o aluno capaz de produzir 

pesquisas através de fontes documentais como faz o historiador8, mas sua tarefa 

consiste em colaborar para o desenvolvimento da competência narrativa, e por outro 

a narrativa histórica e a narrativa ficcional compartilham do mesmo tropo linguístico, 

porque a narrativa de ficção não poderia fazer parte das atividades destinadas ao 

aprendizado histórico? Barca e Gago observam que 

 

No plano educacional, têm surgido algumas propostas de utilização da 
narrativa na aula de História (...). Estas propostas são compatíveis com a 
visão estruturalista da História, quando se sugere que se trabalhem 
personagens históricas singulares, atrativas para os jovens sobretudo 
quando se encontram no ‘estádio romântico’(...). Mas por vezes situam-se 
ao lado da reflexão epistemológica, como é o caso da proposta de uso do 
imaginário ficcional. Este imaginário pode e deve ser utilizado, se respeitar 
uma metodologia adequada à interpretação de fontes de natureza diversa

9
. 

(BARCA, 2004, p.34). 

 

A noção do tempo – ou seja, sobre o modo como os acontecimentos históricos 

se tornam cognoscíveis, e o modo como são organizados em forma de narrativa, 

operando através da noção espaço-temporal que contextualiza a ação humana para 

dar-lhe sentido – é peça fundamental para o desenvolvimento da competência 

                                                
7
 “Em suma, a teoria dos tropos por seu caráter deliberadamente linguístico, pode integrar-se no 

quadro das modalidades da imaginação histórica, sem, porém, integrar-se em seus modos 
propriamente explicativos. Nesse aspecto, ela constitui a estrutura profunda da imaginação histórica” 
(RICOEUR, 1997, p.257). 
8
  Discordo neste ponto, portanto, de algumas propostas didáticas que não dissociam a metodologia 

da pesquisa histórica da metodologia de ensino de história, a exemplo de Zaragoza, Iglesias e Perez 
e Cousinet (apud SCHMIDT, 2003).   
9
 Por “fontes diversas” entendi que as autoras não se referiam unicamente a fontes primárias, mas 

qualquer material ou documento útil para consulta sobre a história, desde que devidamente apurado. 
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narrativa. Se tomarmos este como o objetivo do ensino de história como quer Rüsen 

e tantos outros, então considero razoável advogar em favor de dois pressupostos. 

Em primeiro lugar, a ficção pode ter espaço nas práticas de ensino de história, pois é 

um meio privilegiado de acesso do professor de história à imaginação que 

esquematiza o tempo no pensamento da criança e do jovem.  

Em segundo lugar, creio que ao dar lugar à ficção e à criação artística nas 

práticas pedagógicas privilegiamos também uma relação de tipo afetiva com as 

experiências históricas, às quais os alunos e alunas têm acesso por meio da 

consulta em livros didáticos ou acadêmicos – tanto em razão de sua forma poética 

quanto pelo sentimento de empatia que desperta –, não somente a busca pela 

apreensão cognitiva dos dados. O enredo das histórias e o enredo das estórias, 

como já afirmei, não se dissociam no que se refere ao caráter tropológico de sua 

configuração mimética. Como reconhece Ricoeur 

 

(...) admito de bom grado que, isolado do contexto dos dois outros grandes 
gêneros – o Mesmo e o Outro – e sobretudo isolado da pressão que exerce 
sobre o discurso o face-a-face – o Gegenüber – em que consiste o ter-sido 
do acontecimento passado, o recurso à tropologia ameaça apagar a 
fronteira entre a ficção e a história (RICOEUR, 1997, p 259).    

 

A proposição de uma abordagem pedagógica da disciplina história na escola 

ligada à arte não exclui completamente o caráter científico da narrativa histórica 

ligado à objetividade das suas pretensões. Com isso apenas se reconhece que as 

finalidades formativas do processo de ensino-aprendizagem de história no atual 

regime de historicidade exigem métodos menos científicos para tornar os estudantes 

capazes de interpretar de modo também subjetivo a realidade do tempo passado. 

Significa afirmar que a cognição histórica não depende de operações técnicas ou de 

uma visão lógico-argumentativa particulares ao campo da historiografia. Tampouco 

esse saber fazer científico, é suficiente para tornar nossos alunos e alunas capazes 

de responder às demandas do presente. Significa, enfim, reconhecer a existência de 

formas diferentes de expressão da realidade, artística e cientificamente, sem 

defender a superioridade de uma sobre a outra na qualidade do “real” representado, 

mas fazendo proveito da contribuição que ambas podem acrescentar para a 

consecução de uma educação histórica humanista.  É advogando contra o excesso 

de cientificismo dos historiadores que Manoel Salgado defende que  
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A história formulada como Bildung, contrapõe-se radicalmente a uma 
perspectiva de tecnicização do passado, reinscrevendo-a no campo 
artístico, em seu sentido de criação, como forma de fazer frente a dois 
riscos importantes: primeiro, a cientificização da história, entendida apenas 
por uma vertente metodológica (...) como se os problemas históricos 
estivessem resumidos à equação de problemas de ordem metodológica; 
segundo, a fuga do sujeito do campo de preocupações da reflexão histórica. 
Considerar a história nessa perspectiva significa não desvinculá-la dos 
processos didáticos voltados para a sua apresentação tendo em vista o 
público, necessariamente o ator central desse processo de conhecimento 
do passado, para quem essa tarefa de investigação deve ter algum sentido. 
(GUIMARÃES, 2009, pp.48-49). 

 

Sob essa perspectiva, Guimarães considera a possibilidade de se pensar na 

articulação a partir do conceito de consciência histórica entre a teoria da história e a 

didática da história, ainda que persigam finalidades e objetivos diversos. A primeira, 

possibilita ao aluno adquirir competências específicas capazes de fundamentar uma 

reelaboração incessante da experiência temporal com relação às experiências 

passadas; a segunda, por sua vez, dá condições de criar as bases para o 

estabelecimento de relações com o passado que são necessariamente distintas 

segundo os presentes vividos. 

Entretanto, faz-se necessário responder a pergunta: a presença da ficção 

poética compromete a função de orientação da vida prática? O recurso ao formato 

artístico e imaginário da narrativa certamente compromete o status de ciência da 

pesquisa historiográfica tal como é defendido por aqueles que se debruçam sobre o 

tema da educação histórica entendendo-a como estando ligada inexoravelmente à 

interpretação dos documentos vestigiais do passado. Contudo, como assinalei, creio 

que a apreensão do tempo e das experiências passadas não depende do apego 

dogmático a nenhum método ou procedimento considerados imprescindíveis pelos 

cientistas sociais para a garantia de um conhecimento autêntico ou de orientação 

temporal. A cognição do tempo histórico depende efetivamente do exercício de 

narrá-lo, mediante o exercício autônomo de articulação temporal dos eventos do 

passado, os quais o aluno e a aluna têm contato a partir das diferentes narrativas 

históricas já produzidas em outros espaços: livro didático, historiografia acadêmica, 

fontes primárias, filmes, desenhos animados, revistas em quadrinhos, jornais, 

páginas da web, etc. É no momento da produção da narrativa, da escrita da história 

mediante a interpretação do tempo expresso em outras diferentes narrativas 

históricas, pictóricas, orais ou escritas, que se dá a apropriação do tempo histórico e 

o por conseguinte o aprendizado se realiza. 
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É necessário priorizar a narrativa do tempo histórico nas práticas de ensino 

dando espaço para a criatividade e a imaginação, sem zelar por um único modelo 

normativo, como se ao falarmos de “narrativa histórica” estivéssemos nos referindo à 

um tipo de narrativa cuja especificidade se encontrasse na forma e não somente no 

conteúdo. Na minha opinião, o aprendizado do tempo histórico desfruta de algumas 

vantagens significativas quando o ato de narrar é tomado como um ato artístico ao 

invés de explicativo ou argumentativo, e o professor propõe atividades multimodais 

de narração. A primeira é que métodos desse tipo liberam o aluno do ensino básico 

do rigor metodológico da ciência, que incomoda até mesmo os profissionais das 

ciências humanas. Em segundo lugar, auxilia na esquematização da configuração 

temporal, ao facilitar a manifestação dos elementos pré-figurados a serem 

refigurados mediante a leitura da narrativa utilizada em aula. Por último, mas não 

menos importante, é a forma mais autônoma de exprimir as carências de orientação 

pessoal da vida prática escondidas as vezes até no inconsciente, em razão de 

traumas ou inseguranças.  

Isso porque a orientação temporal não é uma determinação imposta por um 

modus operandi. Orientar-se depende da consciência de sua condição enquanto 

agente histórico, ou seja, aquele que age amparado pela consciência de que o seu 

entendimento da realidade do presente está inexoravelmente ligado à sua própria 

interpretação temporal das experiências anteriores. Ora, para que essa interpretação 

seja crítica não é necessário recorrer aos documentos históricos. A capacidade de 

criticar decorre menos do rigor no emprego adequado de técnicas e procedimentos 

no trato das fontes, do que do juízo particular ligado à confrontação intertextual das 

diversas narrativas, produzidas em e para espaços igualmente diversos. É, pois, 

legítimo e crucial o uso de recursos variados que permitam o contato do aluno com 

narrativas vestigiais, mas também midiáticas, lúdicas, acadêmicas ou digitais, desde 

que ele reconheça a diferença entre elas quanto às possíveis intenções do seu 

enunciador, relacionando-as às demandas e limitações impostas tanto pelo espaço 

de produção quanto pelo público ao qual se destinam (afinal tratam-se de 

referências inevitáveis que os alunos sempre trazem para a aula de história). São 

referências importantes para a refiguração do passado operada pelo aluno, desde 

que sejam encaradas como tendo níveis diferentes de rigor científico. Desse modo, 

que problema há em se tomar a historiografia acadêmica, ou o livro didático que lhe 
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é tributário10, como uma referência para atividades criativas (desde que sujeitas à 

reflexão crítica, é claro) ao invés de privilegiar o exercício de investigação e crítica 

documental? 

Com razão critica-se atualmente uma forma de narrativa que se configurou nos 

livros didáticos a partir de enredos quase ficcionais, nos quais, segundo Bittencourt 

(2009, p.144), os acontecimentos são amenizados e romanceados, e os 

personagens assumem o papel de bons ou maus, dentro de uma trama maniqueísta. 

Certamente, quando tratamos o livro didático como uma referência importante – 

quando não a única, dependendo dos recursos objetivos da escola – na aula de 

história não se pode admitir tal abordagem. Ao refutar o argumento de que a 

cognição histórica depende do manejo adequado das fontes históricas, ou 

considerando-se suficiente a leitura crítica das referências historiográficas e do livro 

didático, não se espera que as aulas de história estejam baseadas em conteúdos 

fantasiosos, que podem despertar maior interesse nas crianças e jovens. Propõe-se, 

ao contrário, que a narrativa do livro didático ou a historiografia acadêmica ofereçam 

um contraponto para que as referências prévias dos alunos sobre o passado sejam 

articuladas. Os alunos devem concebe-las como sendo descrições mais realistas 

sobre os acontecimentos e personagens do passado, porquanto se preocupam com 

a produção de narrativas mais “verdadeiras”, baseadas na interpelação das fontes 

históricas com rigor metodológico-científico. Esses textos sem dúvida são 

importantes para o aprendizado histórico como fonte de consulta. 

O recurso à imaginação e à ficção deve ser entendido como parte legítima a 

ser incorporada no processo de escrita da história; na criação, por parte dos alunos 

e alunas de suas próprias narrativas. É necessário que o estudante compreenda o 

que difere a narrativa histórica da narrativa ficcional, quanto a suas diferentes formas 

de lidar com a realidade, inclusive compreendendo a subjetividade implícita na 

narrativa que se pretende histórica. A questão é reconhecer que ao dar liberdade 

criativa para ato da enunciação do passado a articulação entre ficção e realidade na 

                                                
10

 Reconheço a existência de uma numerosa bibliografia acerca da relação entre a historiografia 
acadêmica e a narrativa do livro didático, relacionadas ao debate sobre o conceito de Transposição 
Didática, termo introduzido em 1975 pelo sociólogo Michel Verret e rediscutido por Yves Chevallard 
em 1985 em seu livro La Transposition Didactique. No entanto, o aprofundamento dessa discussão 
não interessa ao presente trabalho, que se limita a reconhecer a existência na realidade de uma 
relação de mediação entre os saberes produzidos nessas duas noosferas, a da escola e da 
universidade. Por último, gostaria de marcar minha posição, reconhecendo os benefícios que essa 
mediação pode trazer para o enriquecimento da cultura histórica. Para mais informações, vide 
Carmem Gabriel (2001). 
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tessitura do enredo que vai se formando não impede que o enunciador efetivamente 

torne-se capaz de se orientar temporalmente.  

O que Ricoeur (2012) explica é que as categorias temporais passado, presente 

e futuro, se evidenciam para a consciência também em uma narrativa fictícia, pois o 

interlocutor ou o locutor precisa operar por meio da conjugação verbal própria do 

tempo11. A diferença entre a narrativa de ficção e a narrativa histórica é, pois, que 

esta não somente foi expressa através das formas verbais do tempo vivido, mas 

também resulta da intenção do locutor de expressar o tempo vivido, mediante a sua 

refiguração no tempo histórico. Neste caso, ao contrário do primeiro, o tempo 

narrado é o próprio tempo vivido (RICOEUR, 2012). Entretanto, o que aqui se 

propõe para o aprendizado histórico não é a abolição o tempo vivido das 

experiências humanas do passado, para atribuir um lugar central à pura ficção na 

aula de história, mas apenas tirar proveito do que Ricoeur chama de 

“entrecruzamento entre a história e a ficção”, do ponto de intersecção entre os dois 

tipos de narrativa, para atingir as finalidades da educação histórica. A ficção permite 

o deslocamento da voz narrativa, quando a intriga passa a se dar então a partir das 

ações do personagem. Como assinala Ricoeur (2012, p.149), esse recurso exclusivo 

da ficção permite que a narratologia dê um lugar à subjetividade, sem que esta seja 

confundida com a do autor real. Esta “voz” do personagem não deve ser entendida 

como uma autobiografia disfarçada. Ela é, ao contrário, como afirma Ricoeur, uma 

forma intersubjetiva de se relacionar com o passado, aonde a experiência fictícia do 

personagem no mundo do texto – concebido pelo autor como verossímil devido a 

sua interpretação das narrativas sobre esse mundo do passado, reconstruído no 

texto – exprime a noção temporal do autor, seu “ponto de vista”12 sobre o tempo do 

protagonista, nas suas dimensões psicológicas e metafísicas. 

O entrecruzamento entre história e ficção torna possível o uso pedagógico do 

recurso à ficção para o desenvolvimento da cognição do tempo, mesmo admitindo-

se haver no pensamento de Ricoeur a diferença entre o tempo histórico e o tempo 

da ficção, nas suas respectivas relações com o tempo fenomenológico13? Embora 

                                                
11

 Por isso, “o tempo fictício nunca está completamente cortado do tempo vivido, o da memória e da 
ação”, afirma Ricoeur (2012, p.128). 
12

 O “ponto de vista” designa numa narrativa em terceira ou em primeira pessoa a orientação do olhar 
do narrador em direção a seus personagens e dos personagens uns em direção aos outros 
(RICOEUR, 2012, p.162). 
13

 Ricoeur resume essa diferença do seguinte modo: a ficção inventa o que ele denomina “variações 
imaginativas”, enquanto a história reinscreve o tempo fenomenológico sobre o tempo cósmico 
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não estivesse preocupado com a aprendizagem histórica, creio que o que Ricoeur 

considera como o entrecruzamento entre a história e a ficção (tanto a ficcionalização 

da história quanto a historicização da ficção) pode representar uma concepção 

valiosa para se repensar as estratégias de ensino voltadas para a cognição do 

tempo histórico. Ela abre espaço para práticas de ensino através da arte e 

envolvendo toda a diversidade das produções culturais acerca do passado às quais 

os estudantes podem ter acesso. Por ora, também não pretendo me alongar neste 

assunto, apenas gostaria de ressaltar o poder do imaginário tanto sobre a 

reconstrução figurativa do mundo passado quanto sobre a inscrição do tempo 

fenomenológico em tempo histórico. 

Para concluir, gostaria de esclarecer que quando proponho o envolvimento da 

imaginação nas práticas que levam à cognição do tempo histórico, é evidente que 

não estou sugerindo uma visão de história “pós-modernista” aplicada à educação. 

Não suponho que a explicação histórica esteja sujeita de modo absoluto ao contexto 

específico do discurso. Ao contrário, sugiro que a explicação histórica esteja sujeita 

à possibilidade de reflexão e de apropriação do estudante, mediante a qual ele é 

capaz de criar uma narrativa ficcional. Isso porque considero que a aprendizagem 

histórica está vinculada menos à memorização de conhecimentos objetivos ou da 

assimilação de modelos explicativos do que à competência de narrar e interpretar o 

tempo histórico.  
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DITADURA MILITAR NA SALA DE AULA: PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO 

DE CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E SOCIAL 
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Resumo: A História tem que ter uma função prática na vida dos alunos. Perceber 
como a sociedade acaba utilizando a história seria uma forma de analisar como os 
professores e professoras ensinam essa história. Usando os princípios de Jörn 
Rüsen, para quem só se tem um pensamento racional baseado em argumentos, 
devemos ensinar a história não só como uma narrativa, mas permitir que os alunos 
sejam capazes de argumentar sobre os conteúdos trabalhados e perceber nesses 
conteúdos uma função prática presente na sociedade em que vivem. Dessa forma 
quando o professor e professora estão em sala de aula, eles tem que fazer relações 
com o ser humano na história, é ele o objeto principal. Ensinar História de uma 
forma em que o conhecimento do aluno/a e professor/a sejam valorizados. Assim 
serão capazes de desenvolver o saber. Neste trabalho abordamos a questão das 
possíveis mudanças sociais e culturais que o ensino de história pode gerar em 
alunos e alunas a partir de uma experiência vivenciada em sala de aula com o 
ensino sobre a ditadura militar no Brasil. 
 
Palavras-chave: Consciências históricas e sociais. Ditadura militar. 
 

“A história é um nexo significativo entre o passado, o presente e o futuro – 
não meramente uma perspectiva do que foi” (RÜSEN, 2001, p. 57) 

 

A partir dessa frase, podemos começar a perceber qual é a função da História 

na vida dos alunos e alunas, e não só deles, de toda a sociedade. Apesar de muitos 

acreditarem que a História só serve para compreender o passado, isso não é 

verdade. A História nos mostra o presente, estudar o passado para poder 

compreender o que está acontecendo agora, todas as relações presentes na 

sociedade, que existiram até então, e são importantes hoje. Qual seria a função da 

História? Estudar a ação dos seres humanos no tempo, e não o passado por si só. 

Dessa forma quando o professor e professora estão em sala de aula, eles tem 

que fazer relações com o ser humano na história, é ele o sujeito da história. O aluno 

e aluna por sua vez tem que se ver presente nessa história, tem que se sentir 

representado/a, caso contrário a História não fará sentido algum. Por isso, não 

podemos valorizar apenas o conhecimento do professor e professora. É o 

conhecimento dos/as alunos/as e professores/as, uma troca de conhecimentos. 

Nunca podemos partir do pressuposto de que a classe não tem consciência 
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histórica, ela tem sim, e é nisso que o/a professor/a tem que trabalhar. Utilizar essa 

consciência em sala de aula, valorizando, e até mesmo desconstruindo e formando 

outras formas de consciência histórica.  

Para o aluno e aluna adquirir mesmo o conhecimento, não basta uma 

transmissão, é necessária uma produção, o conhecimento deve ser produzindo em 

sala de aula, e não entregue ao aluno/a pronto, não pode ser apenas uma 

assimilação de informações. A História tem que ser interpretada, analisada, 

relacionando com a vida prática dos alunos e alunas. Temos que pensar sempre nos 

usos da História para a vida humana. Não seria apenas ensinar, é apreender para 

que serve a História, se nem os/as professores/as souberem para que serve o que 

estão ensinado, como os alunos e alunas vão entender o sentido de estudar certo 

tema. Por isso da importância dos/as professores/as estarem cientes do que estão 

ensinando. É necessário entender o mundo que nos cerca, perceber a realidade 

do/a aluno/a, os temas ensinados não vão ser aplicados da mesma forma para cada 

turma, os professores sempre terão que modificar seus métodos.  

Segundo Rüsen (2001) a consciência histórica está presente em três 

dimensões do tempo: o passado, presente e futuro. Esses três tempos fazem 

sentido a uma narrativa histórica. A consciência histórica nos leva as narrativas 

críticas e a problematização, dessa forma os temas trabalhados devem estar 

relacionados com a vida prática, se não for dessa forma a História não tem sentido. 

O objetivo então é relacionar os processos históricos com as ações humanas no 

tempo e a sua importância e significação na vida dos sujeitos. Para isso é preciso 

que na sala de aula haja diálogos, representações, práticas culturais, uma 

descontinuidade, perceber a história em diversos momentos e relacioná-la. 

A aprendizagem histórica não é aumentar o conhecimento, essa aprendizagem 

é uma mudança estrutural da consciência histórica, ou seja, é orientar em situações 

reais da vida presente pela compreensão do passado. A história tem que fazer 

sentido, e o/a professor/a tem que junto com o aluno e aluna ajudar a desenvolver a 

consciência histórica, juntamente com o estudo. Vamos perceber se a classe 

desenvolveu o conhecimento a partir de seus argumentos, a forma com que eles/as 

vão escrever, se vão escrever ou falar com suas próprias palavras e não de uma 

forma repetitiva. Assim, poderemos perceber se os/as alunos/as vão ter 

competência em História, vão saber interpretar fontes, ter uma compreensão do que 

vão ler, saber comunicar aquilo que apreenderam, por eles próprios. Isso vai 
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acontecer quando conseguirem desenvolver sua capacidade crítica com os 

documentos, fontes e relacionar com o que leram e apreenderam. 

Temos que pensar para que serve a história para os alunos e alunas, como foi 

dito tem que ser útil para a sua vida prática, durante o Regime Militar em 1964, por 

exemplo, os sujeitos históricos interessavam ao estado, foi nesse período que foram 

criados os heróis, nós no papel de professores/as temos que sempre estar revendo 

os temas aplicados e repensando a função prática na vida do/a aluno/a. São eles 

que tem que se ver representados/as na história. No Regime Militar a história servia 

para ensinar a cidadania, seria para respeitar a pátria, não era nem para o aluno ou 

aluna nem, para o professor ou professora pensar, os/as alunos/as e professores/as 

tem que pensar se isso mudou.  

Essa mudança pode ser percebida a partir de como os temas são trabalhados 

em sala de aula. Se existe pesquisa histórica, utilização de fontes, se os temas são 

tratados de diferentes maneiras, com vários recursos. Não apenas passar o 

conteúdo para o/a aluno/a, mas fazê-los produzir esse conteúdo. Construírem o 

conhecimento. O ensino de História não pode ser uma estratégia política do Estado. 

Nesse caso, se vamos estudar sobre a Ditadura Militar, temos que utilizar 

documentos que estão disponíveis, diferentes tipos de fontes para o/a aluno/a poder 

analisar, e dessa forma perceber porque esse tema é importante para ele/a. Assim, 

não podemos levar para sala de aula os conhecimentos todos prontos, é a turma 

que deve desenvolver esse conhecimento, cada um/a da sua maneira. Os alunos e 

alunas são capazes de desenvolver o próprio saber e romper com seus próprios pré-

conceitos sobre os temas trabalhados. Para isso acontecer, utilizei o método da 

aula-oficina, trabalho organizado pela Isabel Barca em 2004, a ideia da aula oficina, 

é que primeiramente o/a professor/a escolha o conteúdo a ser trabalhado com a 

turma. Então perguntar aos alunos e alunas o que sabem a respeito do tema, no 

meu caso utilizei em forma de texto, pedi para que escrevessem um texto, ou o que 

sabiam sobre o assunto. Em seguida o/a professor/a seleciona fontes históricas que 

sejam pertinentes. Em sala os alunos e alunas analisam as fontes, construindo o 

saber, a professora e professor podem auxiliar, todos então, estão participando do 

processo de construção do pensamento histórico.  

As opiniões e as conclusões dos/as alunos/as devem sempre ser valorizadas. 

Dessa forma avaliadas, e quando não estiverem apropriadas, podem ser 

reconceitualizadas com a ajuda da professora ou professor. Dessa forma, os alunos 
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e alunas estão cientes do que estão apreendendo e motivados/as, por que será 

gerada uma curiosidade por eles/as, e o prazer da descoberta, e não da narrativa 

pronta. 

Qualquer vestígio do passado pode ser considerado uma fonte, cabe ao 

educador/a saber selecionar as que se adéquem mais para cada turma. E para ela 

ser estudada o historiador, ou quem for analisá-la, no nosso caso os/as alunos/as, 

saberem questionar as fontes e extrair delas respostas.  

É interessante levar fontes que já foram vistas pelos alunos e alunas, como em 

redes sociais por exemplo. Documentos que são utilizados de uma forma 

manipulada, por isso da importância de levar para os alunos para que possam 

analisar e perceber na sociedade como essas articulações podem interferir na 

História. Com o auxílio e cuidado da professora ou professor, juntamente com textos 

explicando os acontecimentos históricos, essas análises serão possíveis e válidas 

para a vida dos/as alunos/as. 

A aula oficina, além de ser mais produtiva, torna a aula mais interessante. 

Afinal, uma aula que seja somente explicativa, não permite o contato dos/as 

alunos/as com a História, eles/as devem construir o conhecimento, rompendo com 

os métodos tradicionais de ensino. Até por que nossos alunos e alunas não se 

adaptam mais aos métodos tradicionais utilizados, os/as professores/as devem 

acompanhar essas mudanças e tornar sempre o ensino próximo ao aluno/a. O 

método da historiadora Isabel Barca (2004), permite a participação da turma e o 

debate, maneira que permite uma criticidade para os alunos e alunas. É a partir dos 

conhecimentos do/a aluno/a, que o professor e professora podem dar ênfase nos 

temas. Para finalizar o/a professor/a deve fazer novamente a atividade de 

investigação para perceber a compreensão do passado. Dessa forma docentes e 

discentes podem perceber o ganho histórico que o conteúdo ofereceu. 

Rüsen (2001) nos mostra que há quatro fases do desenvolvimento da 

consciência histórica: tradicional, que seriam os laços com o passado, assim as 

tradições agem como orientação, se recorda as origens e repete por obrigação. 

Exemplar, que teria relação com o principio moral, então seriam as regras como 

argumento, a história nessa visão é vista como uma recordação do passado e é ela 

que nos ensina as normas. A crítica é que, a partir dos argumentos históricos, nessa 

fase já se pode romper laços que até então existiam, aqui não existe o sentido de 

obrigação, então gera uma nova interpretação através do raciocínio histórico e a 
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negação. E a ontogenética, que seria a mudança dos tempos, a mudança de 

pensamento, a última fase da consciência histórica, a mudança que dá sentido à 

história, as formas de cultura e vida evoluem. Isso lembrando, que todas as pessoas 

possuem consciência histórica, em diferentes fases, mas possuem, da mesma forma 

que, tem fases diferentes de consciência histórica para diferentes temas.  

A consciência histórica estaria relacionada com os nossos valores morais e o 

raciocínio, para cada tema, não apenas da história, pensamos de forma diferente, 

com valores diferentes. Essas consciências servem para analisarmos determinadas 

situações, a consciência histórica funciona para nós como uma forma de orientação, 

é a partir dela que tomamos as decisões no presente. Até o tema que escolhemos 

para fazer o estágio, é pela consciência histórica e a relevância que o determinado 

tema tem para quem vai aplicá-lo, para nos ajudar a compreender o passado e a 

realidade presente.  Rüsen (2010, p. 57) afirma que “a história é o espelho da 

realidade passada na qual o presente aponta para aprender algo sobre seu futuro”, 

então, o passado nos explica as mudanças que vem ocorrendo e dessa forma 

vamos formando a nossa consciência. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre 

a ditadura, elas tem uma consciência histórica, mesmo sem terem estudado, mas 

porque já escutaram histórias sobre o tema, seus pais e avós já comentaram, e 

essas informações vão formando a consciência histórica dos alunos e alunas, com o 

estudo em sala de aula, com novas informações e documentos, essa consciência 

pode mudar. A consciência sempre vai existir, mas de formas diferentes. Ela age 

como uma forma de orientação na nossa vida presente, compreendemos a realidade 

passada para compreender a realidade presente.  

“A consciência histórica evoca o passado como um espelho da experiência na 

qual se reflete a vida presente”. (RÜSEN, 2010, p. 56) 

O objetivo da história na escola é sair do tradicional e partir para o 

ontogenético, e isso só vai acontecer com compreensão contextualizada, 

interpretação de fontes, comunicação, essa mudança pode ser percebida tanto na 

escrita, como na fala dos alunos e alunas. O objetivo é que os/as alunos/as sejam 

críticos/as, e não apenas aceitarem os conteúdos e fontes, sem contestá-los. Além 

disso, os/as professores/as e alunos/as têm que constantemente se ver no objeto 

histórico, se não a história não fara sentido. Por isso a importância de estudar sobre 

as mulheres, e todas as outras lutas e sujeitos sociais. Dessa forma  contribuir para 

tornar o mundo mais igualitário.  
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A História não pode ser apenas ilustrativa para os alunos e alunas, nem uma 

narrativa única. Isso não é interessante para os/as alunos/as. Temos que pensar 

que vivemos em um mundo no qual as informações são recebidas de forma muito 

rápida, e as pessoas tem acesso a tudo. A internet, por exemplo, deve ser um 

instrumento dentro da sala de aula, é ela o lugar que o/a aluno/a mais tem acesso, a 

professora e o professor devem aproveitar essas informações para utilizar na sala 

de aula. O cuidado deve ser grande, pois sabemos que muitas das informações e 

notícias vistas pelos/as alunos/as podem não ser verdadeiras, por isso a 

necessidade da pesquisa. Já que vivemos na era da tecnologia, porque não, 

aproveitá-la? A professora e professor devem utilizar os recursos que a própria 

classe tem para utilizar na sala de aula. Dessa forma as aulas tendem a ser mais 

interessantes. 

Para o/a aluno/a não é nada chamativo receber um texto pronto, retratando 

uma história passada, na qual ele não vê interesse algum. Até porque não faz 

nenhum sentido aprender alguma coisa que não vai servir para nada. Por isso a 

importância de ensinar temas úteis para a vida prática do/a aluno/a, coisas que ele/a 

vai perceber no seu cotidiano. A ditadura acabou, mas o/a aluno/a tem que perceber 

que não houve uma ruptura completa, isso não existe na história, ainda temos uma 

herança da ditadura muito grande, seja pelos nossos governantes, pela polícia e 

pela própria sociedade, afinal, existe pessoas que estão pedindo a volta desse 

período. 

Quando um aluno ou aluna consegue analisar uma música escrita contra a 

ditadura, que até então eles escutavam e não viam outro sentido, esse/a aluno/a 

será capaz de analisar a sociedade em que vive e poderá   mudar sua realidade e 

seu futuro, e não apenas o seu, mas o do outro, perceber o outro e respeitá-lo.   

Os/as alunos/as quando estudarem a História devem olhar para si mesmos e 

ter a capacidade de olhar para o outro, e respeitá-lo, mesmo que seja diferente. Por 

isso acredito que o ensino de História seja capaz de gerar mudanças sociais e 

culturais na vida dos/as aluno/as. Para isso o/a professor/a deve ter conhecimento 

do tema que vai trabalhar e o motivo, a importância desse tema, além de usar a 

criatividade para gerar interesse na turma, e um desenvolvimento do saber. Como a 

sala de aula não é homogênia, é necessário utilizar de diferentes recursos, 

materiais, para que cada indivíduo seja capaz de produzir o conhecimento. O 
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objetivo do/a professor/a não é ensinar para um/a aluno/a e sim para a turma toda, 

todos devem aprender.  

Estudar a ditadura é também estudar a própria função do/a professor/a. 

Durante a ditadura, o trabalho do/a professor/a se simplificou, seria basicamente, 

um/a operário/a que só vai à escola cumprir horas. A sua importância é 

desvalorizada, pois não era necessário nem o/a aluno/a nem o/a professoro/a saber, 

era apenas uma repetição do livro didático. A própria classe dos/as professores/as 

tem que parar para refletir, se apesar da ditadura ter acabado, se essas práticas 

acabaram junto com ela. 

O ensino de História deve ter suas ferramentas intelectuais de investigação 

sobre as identidades, todas as pessoas devem se sentir representadas, e durante o 

período da ditadura e após, há uma crise de identidade, por isso não basta melhorar 

a escolarização, e sim a forma como se está ensinando. Para isso os/as estudantes 

devem estar ativos na sala de aula, com argumentação, construindo e modificando 

conceitos. 

O estudo da ditadura em sala de aula é de grande relevância, pois será nesse 

momento, na sala de aula que os alunos e alunas têm as oportunidades de gerar 

várias perspectivas sobre o tema e romper com estereótipos, e dessa forma poder 

analisar. Assim como Rüsen (2001) nos coloca, a história tem que fazer sentido para 

os alunos, pensar a Ditadura Militar hoje, não é apenas estudar o passado, mas 

analisar a nossa própria sociedade. Percebendo assim o motivo de haver pessoas 

que pedem a volta desse regime, pessoas que nunca viveram e nunca estudaram 

esse momento da História, ou que acreditam ser melhor para o meio social, quando 

os alunos e alunas percebem que há uma falta de conhecimento e, 

consequentemente, de argumentos, eles constroem o conhecimento histórico. 

Para se ter opinião deve se ter o conhecimento, é ai que o professor e 

professora de História devem agir, permitir que o aluno ou aluna  possa ter acesso 

ao conhecimento, a construção do conhecimento, seja de qualquer tema, mas o que 

estamos tratando aqui é sobre a Ditadura Militar.  

Muitos temas da História acabam distantes dos alunos, ao contrário da 

ditadura, ela é muito recente e pouco estudada na escola, o que é um grande erro. 

Pois devemos estudar mais a História do Brasil, e não focar na História de outros 

continentes, que também são importantes, mas não mais que a nossa História. O/a 

aluno/a deve se ver presente no tema estudado, as mulheres devem se ver 
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representadas, os negros, as classes menos favorecidas, e não ler uma história 

construída por “heróis”, que geralmente são homens brancos. Por isso a ênfase nas 

minhas aulas sobre as mulheres durante esse período, que até então estavam 

esquecidas pelo livro didático. Ou será que elas não viveram a ditadura? Viveram 

sim! E devem ser estudadas para as alunas se perceberem dentro da História. A 

participação feminina está presente em todas as áreas da sociedade. Estudar a sua 

participação faz parte de uma justiça histórica, é necessário reconhecer o papel 

dessas mulheres na luta de resistência à ditadura. Na sociedade brasileira o 

discurso sempre foi masculino, devemos mudar isso, para que tenha uma igualdade, 

que é isso que o ensino de História busca. Perceber o outro e tratá-lo de uma forma 

igualitária. 
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POR UMA EDUCAÇÃO CONVERGENTE: A RELEVÂNCIA DO CIBERESPAÇO 

PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
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Resumo: O presente trabalho pretendeu analisar a relevância do ciberespaço para 
o ensino de história. Dessa forma, pontos de partida como a comunicação, a 
história, a educação, e suas relações, são temas centrais dessa pesquisa. Dentro 
dessa perspectiva, trazer reflexões sobre a produção de fontes primárias e, o uso 
em sala de aula destas fontes, dentro desse meio, a internet. Como por exemplo, 
fontes de redes sociais como o Twitter ou mesmo o Facebook, e se aprofundar nas 
relações entre tempo presente do aluno, cotidiano, comunicação e história. Dado 
importante para entender como o discente obtém seus conhecimentos no contexto 
atual de vivência. Assim, trazer ponderações sobre o impacto da cultura da 
convergência midiática na produção de sentidos históricos dos estudantes. Pois, o 
sentido de tempo, ou o processo de consciência histórica, também é influenciado 
pelos meios em que a interpretação ou a vivência humana é percebida. Para tal 
feito, o trabalho também buscou analisar alguns conceitos de autores como Pierre 
Levy, Henry Jenkins, Alex Primo, Jorn Rüsen, entre outros pesquisadores que 
relacionam a comunicação, a educação e a história. 
 
Palavras-chave: Educação convergente. Fontes históricas. Ensino de história. 
 

O trabalho em questão tem como objetivo compartilhar reflexões sobre a 

comunicação, a história e a educação, suas interconexões e a influência das novas 

mídias na construção da consciência histórica de estudantes. Estas indagações 

tiveram como ponto de partida pesquisas desenvolvidas no PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)15 ainda enquanto estudante de 

história da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o trabalho de conclusão de 

curso desenvolvido na mesma faculdade. Assim, esse processo culminou na 

construção da pesquisa desenvolvida atualmente enquanto mestrando de educação 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Deste modo, esse trabalho teve como 

meta apresentar possíveis problemáticas acerca da relevância do ciberespaço no 

ensino de história tendo como base os estudos desenvolvidos até o momento.  

                                                
14
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Para isto, foi necessário transitar em um primeiro momento em leituras que 

pudessem esclarecer as conexões entre história e comunicação e sua relevância 

para o ensino histórico. Assim, partimos da reflexão da professora Marialva Carlos 

Barbosa: 

 

Enquanto a comunicação vê prioritariamente a história como possibilidade 
de adentrar o passado e recuperar, neste mesmo passado, fontes 
inteligíveis que podem trazer o passado para o presente, a história 
considera emblematicamente os meios de comunicação como ferramentas 
disponíveis para a compreensão de um contexto mais amplo 
invariavelmente localizado no passado. 

16
 

 

Esta reflexão de Marialva Carlos Barbosa sintetiza esse limiar entre os estudos 

de comunicação e história. Tanto para um campo quanto para outro, os estudos são 

mais do que de ajuda mútua, são estudos bem estruturados que buscam um 

entendimento maior sobre a comunicação e sua história, assim como sobre o papel 

da comunicação na história. No caso para a história, é um dos meios para atingir, 

buscar e reconhecer a principal matéria prima do historiador, os vestígios, os rastros 

históricos, as fontes primárias. Essa interconexão possibilita para o pesquisador do 

passado entender sociabilidades, culturas, eventos, influências dos meios de 

comunicação na sociedade, representações ou ideias de um dado momento 

histórico tudo a partir de rastros que personagens do passado deixaram em algum 

meio de comunicação, que por sua vez pesquisadores do presente garimpam até 

lapidar uma pesquisa ou o vislumbre do entendimento histórico.  

Estes rastros passam a existir em imagens, sons, textos de revistas, 

periódicos, programas de rádios ou de televisão, entre outros, enfim vestígios que 

podem trazer o passado para uma análise no presente, como até mesmo afetar o 

tempo presente. Estes vestígios são ações, processos de atores sociais que em sua 

existência efetuam ou praticam atos comunicacionais. Em suma, o rastro do ser 

humano é também um ato comunicacional. Sobretudo após o surgimento da 

impressão no século XV, ou ao menos quando o ser humano passa de forma mais 

intensa a registrar o tempo presente num documento duradouro. Dessa forma, se 

tornam atestados de acontecimentos de lugares e tempos distintos. Não deixando 

de destacar as inúmeras facetas de produção desse material, que em momentos é 

                                                
16

 FERREIRA, Lucia Maria Alves; RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Mídia e Memória: a produção de 
sentidos nos meios de comunicação. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007. p. 15. 
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visto pelo próprio ato comunicacional de determinada mídia como legitimador, pois 

no momento da edição ou até na forma que um fato é posto numa primeira página 

de jornal pode influenciar na interpretação futura deste produto midiático. Assim, não 

se esquecendo de levar em conta que, apesar de serem atestados do tempo, devem 

ser analisados profundamente e com rigor.17  

Devemos considerar alguns momentos históricos que ao longo do tempo 

demonstraram a importância da relação da comunicação com a história. Como a  

imprensa, que Robert Darnton usou em sua obra intitulada “O Beijo de Lamourette”, 

assim como os jornais no século XIX que Benedict Anderson contempla para 

descrever o que ajuda a moldar uma consciência coletiva e nacional, à “era do 

rádio”, o qual Peter Burke e Asa Briggs descrevem como de Roosevelt e Churchil, 

ou de Stalin e Hitler, à invenção do telégrafo, à propaganda na Segunda Guerra 

Mundial, ou o início da era da televisão na década de 1950, o que, aliás, influenciou 

no aparecimento dos estudos culturais interdisciplinares na comunicação. 18 Enfim, 

aos inúmeros exemplos de que a comunicação na história tem um papel de 

protagonista ao entendermos o passado, o que se confirma nas reflexões de filósofo 

e historiador Jörn Rüsen ao perceber que, em suas palavras:  

 

“As múltiplas e diferenciadas formatações de sentido do tempo e sua 
mudança histórica dependem essencialmente dos meios pelos quais a 
experiência e a interpretação do tempo são transmitidas.”

19
  

 

Dentro desse aspecto, e dos vastos meios ou mídias de comunicação 

presentes em nossa sociedade, chegamos ao ponto em que ocorre o advento da 

rede mundial de computadores, sobretudo sua relevância cada vez maior a partir da 

década de 1990. Assim como visto nas outras mídias, nesse “novo” meio, ou melhor, 

no ciberespaço, as fontes históricas irreversivelmente acabam sendo construídas.  

Para Lévy:  

 

“Aqueles que fizeram crescer o ciberespaço são em sua maioria anônimos, 
amadores dedicados a melhorar constantemente as ferramentas de 

                                                
17

 BARBOSA, Marialva Carlos; RIBEIRO; Ana Paula Goulart. Comunicação e história. Partilhas 
Teóricas. Florianópolis: Insular, 2011. p. 10- 12.  
18

 BRIGGS, Asa. BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: De Gutemberg à Internet. 2° ed. 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. p. 13 – 23.  
19

 RÜSEN, Jörn. Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2014.  p. 292  
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software de comunicação, e não os grandes nomes, chefes de governo, 
dirigentes...”

20
  

 

Dessa forma, a internet, o ciberespaço então são frutos de uma cooperação 

internacional de um movimento de conjuntura social que começou de baixo. Muito 

diferente de uma mídia como a televisão, o rádio, o jornal, etc., a internet representa 

uma prática de comunicação interativa, comunitária no qual qualquer ser humano 

pode participar e contribuir desde que conectado. Essa grande diferença na verdade 

é uma contribuição para o estudo do historiador, ou para o ensino da história, pois 

no lugar de termos uma mídia gerenciada, ou seja, tendo um núcleo organizacional 

onde se dispersaria seus programas e interesses, temos perspectivas, interações, 

sociabilidades, troca de experiências, formação de comunidades de ideias, das mais 

variadas origens, principalmente de pessoas comuns no cotidiano. 

Esse ciberespaço então acaba dando oportunidade para uma 

“horizontalização” na comunicação.21 Dessa maneira, segundo Francisco Rüdiger, 

ao perceber a sociedade em rede de Castells, a internet estimula a inclusão e a 

criatividade, pois os próprios consumidores também produzem a informação da 

Web. Esse princípio oriundo dessas transformações na internet será também 

trabalhado por Henry Jenkins, ao destacar uma cultura da convergência decorrente 

do grande fluxo de informação de diferentes plataformas de mídias, produtores e 

consumidores desses conteúdos criados22. O fato que nos interessa nesse momento 

é que esse espaço desenvolve uma grande gama de fontes que podem ser lidas 

pelo historiador ou trabalhadas pelo professor. No lugar de correspondências, 

documentos de batizo, atas, testamentos, registros oficiais de governos ou 

processos judiciais, típicos e recorrentes nas análises históricas, passamos a ter 

fontes como vídeos de sites como o Youtube que retratam um protesto na Praça 

Tahrir, por exemplo, fotos, textos, discussões, charges ou panfletos dentro de uma 

página na internet que podem registrar rastros históricos. Nesse ponto, em que 

temos como base a construção de informações por pessoas comuns, é que 

encontramos aspectos importantes para esse trabalho, aspectos que entram em 

convergência. Pois, de acordo com Alice Ribeiro Casimiro Lopes, uma das principais 

problemáticas do ensino recai nas inter-relações do conhecimento científico e o 

                                                
20

 LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. p. 128.  
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 Idem ibidem.  
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 JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009. p. 29. 
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conhecimento cotidiano. A partir do momento em que os próprios alunos estão 

construindo informações ao sociabilizarem na internet, podemos fazer relações entre 

o produto histórico, o conhecimento empírico que pode ser extraído desse meio, e o 

cotidiano do aluno que vive nessa conjuntura midiática. Dessa forma, então, se 

aproximar das relações cotidianas do aluno levando em conta os saberes populares, 

ao mesmo tempo em que se desenvolve um senso crítico e uma perspectiva 

pluralista de interpretação.23 Nesse sentido, as reflexões de Furquin, vão ao 

encontro, pois é necessário darmos importância à realidade do aluno, ao entorno do 

aluno, de forma análoga, ao espaço envolvente, como diria Lévy, que constrói as 

identidades e as vinculações do estudante com o seu meio. Ao trabalharmos esses 

aspectos o aluno passa a perceber mais do que entendimento de como uma fonte 

histórica é desenvolvida, mas sim, o próprio tempo em que vive. Ou, como Rüsen 

destacara, a percepção de sentido do tempo, os quais passariam pela 

experimentação, interpretação, orientação e motivação.24Importante salientar que 

esses aspectos desenvolvidos dentro do ciberespaço estão criando e recriando, ao 

encontro com a perspectiva cultural de Lopes, símbolos,  representações, e 

significados, os quais são construídos a partir de um processo histórico.25  

Interessante, dentro desse contexto, salientar o estudo que Ana Lúcia Migowski 

da Silva desenvolveu com relação à memória coletiva destacada no microblog 

Twitter. Silva buscou entender como a memória de um fato pode ser percebida, 

usando do caso do aniversário de dez anos do atentado de 11 de setembro nos 

EUA, e de interações e manifestações compartilhadas no Twitter. Os usuários desse 

site ao rememorarem os acontecimentos de 2001 nos EUA estavam demonstrando 

a partir de comentários, retweets (replicar uma mensagem de outro usuário), ou 

avaliando mensagens de forma positiva, amplificando a visibilidade da mensagem, 

qual era em geral a memória coletiva sobre aquele evento, segundo Silva. No campo 

Trending Topics, é possível analisar quais são os assuntos mais comentados de 

determinada momento, por exemplo.26 Como esse exemplo poderia ser trabalhado 

historicamente em sala de aula? Quais aspectos sobre a cultura dos alunos 

poderiam ser extraídos? É possível o aluno entender o processo histórico, a 
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 LOPES, Alice R. C. Conhecimento Escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999, p. 
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definição de fonte primária em história, juntando isso com a percepção de tempo 

presente e sentido de tempo do aluno? Enfim, esse modelo serviu para percebermos 

que análises já estão sendo feitas e que são de grande relevância para os estudos 

históricos e sua relação com a educação histórica. Afinal, é preciso construir novas 

formas de narrar e refletir sobre o passado no presente. Pois, como Schmidt e 

Garcia também confirmam, é necessário, para um estudo sobre a educação, 

“análises de mediações como a das linguagens nas formas de captação do mundo 

pelos sujeitos em processo de escolarização, individualmente ou coletivamente.”27. 

Portanto, e tendo como ponto de partida, que os sujeitos que estão em processo de 

escolarização estão sofrendo forte influência das transformações midiáticas, 

sobretudo a internet, é de suma importância a construção de pesquisas que vão ao 

encontro desse processo. 

A partir do ano de 2010 movimentos de protestos de amplitude global 

começaram a se proliferar em inúmeros países, não somente em países com 

governos ditatoriais, mas como também em países com democracias consolidadas 

como os EUA, Espanha, Inglaterra, entre outros. Várias explicações tomaram forma 

para os levantes, protestos e ativismo que facilmente foram comparados com o 

emblemático ano de 1968. Particularmente no norte da África e Oriente Médio foram 

chamados de Primavera Árabe ao relembrar a Primavera de Praga ou a Primavera 

dos Povos de 1848. De fato, eram contestações com um desenho de massa que 

ocorreram de forma sequencial, país por país, cidade por cidade, até o ponto de 

ocorrer protestos de solidariedade de povos de um país para com o outro.28.  

Assim, ao destacar estes exemplos, podemos trabalhar a relação entre história 

na comunicação e as possíveis abordagens para o ensino de história. Entendermos 

as comparações acima com outros fatos históricos, a partir da perspectiva midiática 

atual, dará vazão para trabalharmos com história de tempos diferentes a partir do 

prisma e do processo atual da cognição multifacetada que o ciberespaço 

proporciona e que também afeta a visão de mundo do aluno. Essa visão pode tentar 

responder questionamentos sobre a relação do cotidiano virtual do aluno com o 

conhecimento histórico/historiográfico que lhe é passado. De forma convergente, 

construir processos que unem um olhar de dentro, o aluno em questão, com o olhar 

                                                
27

 SCHMIDT,  Maria  Auxiliadora;  GARCIA,  Tânia  Maria  Braga;  HORN,  Geraldo  Balduíno.  (Org).  
Diálogos e perspectivas de investigação. Ijuí: UNIJUÍ, 2008. p. 31. 
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 GELVIN, L. James. The Arab Uprisings. What everyone needs to know. New York: Oxford 
University Press. 2012. p. 32. 



57 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

historiográfico. Além disso, procurar estabelecer uma linguagem didática que 

absorve as relações de cognição do tempo presente. Ou seja, na linha desenvolvida 

por Henry Jenkins (2009), na qual inúmeros formatos midiáticos convergem, 

construir possibilidades didáticas/temáticas com as vastas formas de fontes e 

mecanismos que o ciberespaço proporciona para, dessa forma, desenvolver 

caminhos didáticos mais atualizados para o ensino da história.  

 

Ademais, é importante e necessário que as pesquisas que levam em conta 
os sujeitos em escolarização, ao dialogarem com a História, procurem 
extravasar suas potencialidades racionais, de forma cuidadosa e crítica, 
penetrando no próprio processo de criação de sentidos históricos, 
contribuindo, também, para fazer face às formas mistificadoras e irracionais 
de criação de sentidos.

29
 

 

Como Maria Auxiliadora Shmidt e Tânia Maria F. Braga Garcia dissertam 

acima, o trabalho em questão procurou de forma concomitante perceber de forma 

sensível os limites desses processos e sentidos históricos que são propostos aqui. 

Para tanto, e além disso, e ao encontro Shmidt e Garcia, é necessário se aprofundar 

no cerne da criação dos sentidos, como, por exemplo, na relação entre o tempo 

presente do aluno, cotidiano, comunicação, história, e como o aluno obtém seus 

conhecimentos no contexto atual de vivência. 

Por fim, é imprescindível destacar, apesar de existir um senso comum acerca 

de relevância dessa mídia, a relevância desses estudos para o contexto 

educacional. Vejamos as palavras de Luciano Roberto Rocha e Gláucia da Silva 

Brito: 

 
A discussão sobre os possíveis caminhos que a sociedade tende a trilhar 
nesse início de século inclui necessariamente a presença das tecnologias 
de informação e comunicação. Qualquer que seja a posição adotada em 
discursos sobre os rumos a serem seguidos, vai nos obrigar a estabelecer 
uma relação com esses mecanismos de produção e difusão de informação 
e conhecimento.

30
 

 

Assim, esse excerto reflete a amplitude de pesquisas que circundam o meio do 

ciberespaço, educação, e no nosso caso, educação, comunicação e história. Essa 

mudança de paradigma afetou áreas que vão da política de países, de estudos 

sobre a pesquisa escolar, como no exemplo acima, como também, à própria 
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30
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historiografia e a comunicação. No mesmo sentido, a autora Rosa Maria Cardoso 

Dalla Costa, se encontra em concordância, pois, afirma que as novas tecnologias da 

informação ditam opiniões, costumes, necessidades de consumo, e até mesmo, 

modelos de felicidade e de prazer31.  

Mais que entender possíveis caminhos “didáticos” usando esses meios, 

entender a influência dessa mídia na transformação cultural do aluno e do professor, 

assim como, das linhas de pensamento que são desenvolvidas nos estudos 

históricos para o ensino básico a partir desse novo paradigma. 

 

De uma maneira geral, a grande questão que se coloca é a de analisar 
como a escola (professores e alunos) está lidando com a presença 
hegemônica dos meios de comunicação de massa na sociedade brasileira e 
de que maneira essa presença se manifesta nas suas práticas cotidianas e 
interfere ou não no processo de ensino aprendizagem.

32
 

 

Concordando com a autora em questão está o aumento da democratização 

desses novos meios nas escolas em nosso país. O Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR, o qual é responsável por coordenar e integrar as 

iniciativas e serviços da Internet no país confirma esse fator, relatando em uma de 

suas pesquisas que em dezembro de 2013 quase 50% dos professores e alunos de 

escolas públicas do país já usavam a internet em sala de aula.33 Enfim, fatores que 

comprovam a relevância e, de certa forma, a necessidade de estudos sobre o tema 

para contribuir com o entendimento dessa via de mão dupla que é o ciberespaço no 

ambiente educacional. Afinal, como destacado por Peter Burke e Asa Briggs: “É 

inadequado tratar o ciberespaço em termos de ilusão, fantasia ou escapismo. Ele 

tem economia interna, psicologia e tem a sua história”34. 
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O TEATRO ÉPICO: DE BRECHT PARA A SALA DE AULA 
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Resumo: Bertolt Brecht é um dos mais conhecido autores de toda a história do 
teatro alemão. Dentro do século XX ele com certeza é o mais importante teórico e 
dramaturgo da Alemanha. Seus métodos hoje são muito difundidos dentro da prática 
teatral e sua poética é uma das mais conhecidas e utilizadas ainda hoje. Brecht foi o 
responsável por criar conceitos importantíssimos para o teatro, como por exemplo o 
“Gestus Social”, dentro de sua forma épica. O teatro épico (conceito aprimorado pelo 
próprio Brecht) é muito debatido ainda nos dias de hoje devido à seu cunho voltado 
às intenções de crítica social e política e, por isso, alguns cuidados devem ser 
tomados na hora de ensiná-lo. Quando se fala em história da arte em sala de aula, 
geralmente temos muito assunto a se abordar e por isso acabamos deixando alguns 
deles de fora. Mas ao falar de Teatro Épico, é importante que se possa aprofundar a 
temática de uma forma que desperte o interesse do aluno e também destaque sua 
importância e isso pode ser alcançado através de aulas dialógicas, como sugere 
Barca e do despertar da consciência histórica dos alunos, como sugere Rüsen. 
 
Palavras-chave: Brecht. Teatro Épico. Sala de aula. Metodologia. História. 
 

Introdução 

 

O Presente artigo tem como finalidade explicar um pouco de como se deu o 

início do teatro político “brechtiano” na primeira metade do século XX a partir das 

teorias e peças de Bertolt Brecht (1898 – 1956) e qual a importância de abordar esta 

temática em sala de aula de forma interessante. 

Primeiramente deve-se entender que o ensino de história é importante para 

construir com o aluno um pensamento pautado em sua própria consciência histórica 

e também em seu olhar crítico, desenvolvendo assim, as noções básicas em torno 

da disciplina e dos fatos estudados. Como primeira noção, diria que é essencial que 

os alunos desenvolvam sua consciência histórica, porém, é primordial para o 

professor conseguir despertar essa consciência em seus alunos.  

Antes de buscar despertar a consciência histórica nos alunos é de total 

importância que o professor saiba compreendê-la para conceitua-la. Segundo Rüsen 

a consciência histórica é: 

                                                
35
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(...) soma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua 
experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos de forma 
tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo. 
(RÜSEN, 2001, p. 57). 

 

Para Barca, pautada no próprio Rüsen: 

 

(...) entende-se a consciência histórica como uma atitude de orientação de 
cada pessoa no seu tempo, sustentada refletidamente pelo conhecimento 
da História. Distingue-se de uma simples resposta de senso comum às 
exigências práticas dessa mesma orientação temporal, baseada 
exclusivamente em sentimentos de pertença - de identidade local, nacional, 
profissional ou outra. (BARCA, 2004, p. 116).  

 

Ou seja, a consciência histórica está pautada no fato de conseguir situar-se 

dentro da história, a fim de conseguir manejar sua vida e suas atitudes baseadas no 

conhecimento histórico. Conhecendo a história é possível para cada um conhecer as 

atitudes realizadas por alguém (ou si mesmo) no passado, podendo assim, pautar-se 

na história para construir objetivos e prever formas de alcança-los, baseando-se em 

alguém que já os tenha alcançado. Essa seria uma forma simples e clara de explicar 

a consciência histórica. 

É obrigação do ensino de História desenvolver o despertar da análise e do 

debate em torno das temáticas aplicadas em sala, assim como, também deve-se 

criar em sala de aula as noções de tempo e espaço em torno da história, a fim de 

evitar qualquer tipo de anacronismo. 

Em vista disso, é mais que fundamental para o professor de História ter seu 

próprio conceito do que é História em si, pois, como ensinar algo vago até mesmo 

para quem está ensinando? Em vista deste pensamento, pode-se pensar em 

conceituar História de formas muito variadas, porém, este conceito sempre estará de 

alguma forma, vazio. Apesar disso, buscando basear-se em alguns autores 

podemos ter uma noção básica do conceito de História. March Bloch salienta: A 

História é a ciência do Homem no tempo (BLOCH, 2002), esta é uma boa definição 

para História, porém, Collinwood também apresenta-nos algo de interessante em 

torno deste conceito. Utilizando-se de suas palavras: A História é uma pesquisa que 

nos ensina o que o homem fez, portanto, o que é o homem. (COLLINGWOOD, 

1981), percebemos que há semelhança em torno de ambas definições que ligam o 

ser humano ao tempo trazendo como resultado a própria História. Pensando em tais 
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definições pode-se dizer então que, a História é a ciência que possibilita ao ser 

humano obter auto reconhecimento através do tempo, gerando como consequência 

o reconhecimento de seus atos a fim de entender o presente e modificar o seu 

futuro. Sendo assim, a História é o decorrer das atitudes humanas para com o tempo 

presente, que ao passar, torna-se passado e faz com que o próprio ser humano crie 

expectativas em torno de um futuro cujo qual, nunca chegará de fato (pensando que 

ao chegar ele á será presente), porém um dia, se tornará história para a reflexão dos 

próximos. Em vista disso, entendemos que a História é na verdade um processo 

pelo qual o ser humano passa, porém, compreendê-la, é um processo pelo qual o 

ser humano optou passar. 

Analisando a História, pode-se perceber que este processo de análise nos 

proporciona o conhecimento de todos os demais processos desencadeados pelo 

próprio ser humano, ou seja, os elementos dos quais se constituí a própria a 

trajetória passado - presente. Segundo Hannah Arendt: 

 

(...) o homem moderno arregimentou a totalidade de suas próprias 
capacidades; desesperando de encontrar um dia a verdade através de mera 
contemplação, começou a experimentar suas próprias capacidades para a 
ação e, ao fazê-lo, não podia deixar de se tornar consciente de que, onde 
quer que exista, o homem inicia processos. (ARENDT, 2003, p. 94). 

 

Ou seja, a História passa, por fim, a ser o resultado dos processos 

desencadeados pelas próprias pessoas.  

Em um âmbito geral, diria que o ensino de História consiste em apresentar os 

fatos fazendo a relação entre passado e presente com o objetivo de desenvolver 

uma consciência histórica (RÜSEN, 2001), aumentando o interesse das temáticas, a 

partir de variadas metodologias que facilitem a compreensão das mesmas em sala 

de aula (SEFFNER, In: GUAZZELLI, 2000). Para que isso seja possível, a variação 

de metodologias em sala de aula é essencial. Cada aluno tem uma forma de 

compreensão diferenciada, enquanto alguns entendem melhor lendo e escrevendo, 

outros preferem ver e ouvir, por isso é importante que o professor domine estas 

metodologias, assim, além de facilitar a passagem do conhecimento e do conteúdo 

para alguns alunos, ele também acabará ajudando a desenvolver estas formas de 

compreensão nos demais alunos. Segundo Seffner (In: GUAZEZELLI, 2000, p. 263), 

“O conhecimento Histórico é um artefato histórico-cultural, e assim também são as 

metodologias.” (p. 263). 
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A temática aborda um quadro temporal voltado à primeira metade do século 

XX, olhando especificamente para o cenário teatral político ascendente em Brecht, 

na Alemanha. Ao pensar-se na temática para a sala de aula, é importante considerar 

a elaboração de aulas baseando-se na metodologia voltada à aula expositiva 

dialógica, para que assim os alunos além de ouvir, tenham a total liberdade de 

questionar e também comentar durante as aulas (LOPES, In: VEIGA, 2000), visto 

que o tema além de artístico e histórico também apresenta cunho político “recheado” 

de criticidade.  

Levando isso até a sala de aula, o interesse dos alunos acaba sendo 

despertado, o que cria dúvidas, questionamentos e comentários nas aulas e isso é 

vastamente proporcionado pelas aulas expositivas dialógicas, com isso facilita-se a 

forma de trabalhar noções como ‘tempo’ e ‘espaço’. É importante para os alunos 

entenderem os conceitos de tempo e espaço para que assim, consigam entender as 

relações entre a sociedade estudada (passado) e a sociedade atual (presente) e, 

então criem fundamentos para seus questionamentos e também consigam 

compreender as respostas para os mesmos, sem que a linha do tempo fique 

desconstruída em meio à temática e à sua compreensão. Com debates em sala é 

possível perceber se esta linha temporal entre passado e presente está bem 

estabelecida para os alunos, por isso, o professor deve questionar os alunos e 

instiga-los a questionar não apenas o professor, mas a própria História, com intuito 

de compreendê-la à partir dos conceitos básicos: tempo e espaço. Segundo Seffner: 

 

Submetidos a uma análise teórica armada de conceitos das ciências 
humanas, os acontecimentos históricos perdem esse ar de verdade pronta e 
acabada que em geral possuem. (SEFFNER, In: GUAZZELLI, 2000, p. 260). 

 

Pensando nestes debates e na forma de avaliar o conhecimento dos alunos, é 

importante compreender o que é ‘avaliação’. Primeiramente, deve-se compreender a 

avaliação como uma forma de “medir” o nível de compreensão de cada aluno. 

Porém, esta deve ser feita de forma variada e não apenas com provas, afinal, uma 

nota não é capaz de definir exatamente quanto de conhecimento os alunos 

absorveram em cada aula (CARRASCO, 1989). A partir disso, deve-se saber que a 

avaliação pode ser feita através de comentários e também de atividades variadas, 

dependendo de cada tema e professor. É importante salientar que as atividades 

escritas ou orais, quaisquer atividades que tragam esse conceito de “prova”, não 
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devem ser vistas pelos alunos como uma forma de repreensão ou mesmo punição, 

mas sim, como parte do processo de ensino (MORETTO, 2007). Além disso, é 

importante também, a forma de avaliação diagnóstica feita pelo professor, onde 

através dos comentários dos alunos, ou de sua forma de escrita, se pode observar 

qual o conhecimento que detiveram durante as explicações (LUCKESI, 2002). 

 

Teatro de Brecht e abordagem em sala de aula 

 

Eugene Berthold Friedrich Brecht nascera em Augsburgo, uma cidade ao sul 

do estado alemão da Baviera, em 1898. Brecht viveu em um período político 

conturbado e que vinha carregado de consequências da Primeira Guerra Mundial. 

Quando Brecht começara a produzir suas primeiras obras, a Alemanha vinha 

passando por um período chamado “República de Weimar”, que se instaurou na 

Alemanha em 1919, com a renúncia do poder por parte do Kaiser Guilherme II e teve 

seu fim em 1933, com a instauração do período nazi.  

Brecht chegou até mesmo a estudar medicina e foi enfermeiro em um hospital 

em Munique, durante o período da Primeira Guerra. Ficou conhecido como um dos 

maiores dramaturgos alemães da modernidade e tinha uma práxis muito particular, 

pautada principalmente em influências de Constantin Stanislávski, Emilevitch 

Meyerhold e Erwin Piscator. Apesar de ter sido um seguidor das ideias de 

Stanislávski, Brecht começara a elaborar as próprias teorias e seu próprio método, 

pautado no que ele define como “Gestus Social”. Segundo Brecht:  

 

Chamamos esfera do gesto aquela a que pertencem as atitudes que as 
personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a 
entonação e a expressão fisionômica são determinadas por um gesto social 
(...). O ator apodera-se da sua personagem acompanhando com uma 
atitude crítica de suas múltiplas exteriorizações; e é com uma atitude 
igualmente crítica que acompanha as exteriorizações das personagens que 
com ele contracenam e, ainda, as de todas as demais. (BRECHT, 2005, p. 
61 – 62). 

 

Pautado nessa técnica, Brecht faz seu teatro com várias características 

próprias. Lendo muito sobre teorias marxistas, é possível ver as influências diretas 

deste pensamento em seus escritos, onde percebem-se muitos momentos em que 

as classes são retratadas e suas lutas são representadas de forma sarcástica e em 

muitos casos com atuações cômicas. Brecht gostava de atores amadores, pois, ele 
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trazia grandes contradições às técnicas realistas de Stanislávski. Este seu ‘método’ 

de escrita lhe trouxe características do que ele vem a chamar de “uma forma de 

épico”. 

O teatro de Brecht, ficara conhecido como épico porque ele mesmo havia o 

chamado assim no começo. Brecht queria trazer peças que mostrassem a realidade 

da vida da época sobre o palco, mas não de forma ‘abstrata’ em que o público via na 

estória contada uma outra realidade, mas sim, de uma forma onde o público não só 

se identificasse, mas também não esquecesse que aquilo era uma peça, ao 

contrário do teatro grego antigo, onde as pessoas iam ao teatro como forma de 

distração, de esquecer do ‘mundo lá fora’ por algumas horas. Augusto Boal, nos fala 

um pouco sobre os conceitos em torno do épico aristotélico:  

 

Aristóteles, é verdade, não fala de teatro épico, mas sim de poesia épica, de 
tragédia que se referem ao verso, para ele necessariamente presente nas 
duas formas, a duração da ação e finalmente ao que é mais importante: ao 
fato de que acontece com a tragédia. Nesta, a ação ocorre no presente; 
naquela, a ação, ocorrida no passado é agora recordada. Nesta, a ação 
ocorre no presente; naquela, a ação, ocorrida no passado, é agora 
recordada. Aristóteles acrescenta que todos os elementos da tragédia são 
encontráveis na poesia épica. Fundamentalmente, ambas “imitam” as ações 
de personagens “de tipo superior” (BOAL, A., p. 97, 2013).  

 

Interessante pensar neste conceito como já apresentado, mas nunca antes 

pensado diretamente para o teatro, como Boal nos mostra ele aparece não só em 

Brecht, mas também em Piscator:  

 

Erwin Piscator, contemporâneo de Brecht, utiliza um conceito 
completamente diferente do “épico”: faz um teatro oposto ao preconizado 
por Aristóteles e usa, para designá-lo, a mesma palavra. Piscator utilizou, 
pela primeira vez em um espetáculo teatral, o cinema, os slides, os gráficos 
de uma infinidade de mecanismos e recursos extrateatrais que podiam 
ajudar a explicar a realidade verdadeira na qual a peça se baseava. Essa 
absoluta liberdade formal, com a inclusão de qualquer elemento até então 
insólito era chamada por Piscator “forma épica”. (BOAL, A., p. 98, 2013). 

 

Todos os efeitos citados acima são formas de se buscar o que vêm a ser 

chamado de “distanciamento”, dentro da peça, uma das características desta forma 

épica de se fazer peças. Tais peças tem como objetivo criar uma aproximação com o 

público pela forma dramática, na maioria das vezes irônica ou sarcástica, através da 

atuação, mas em seguida buscam criar efeitos de distanciamento, ou seja, o 

momento e que o público começa a ‘entrar’ na estória da peça, algum recurso da 
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forma épica é utilizado para distanciá-lo, ou seja, trazê-lo de volta à sua realidade, 

quebrando o efeito catártico que possivelmente poderia ser despertado na peça.  

 

Como se sabe, Brecht emprega no drama o procedimento narrativo e os 
efeitos de distanciamento (Verfremmdungseffekte), que visam a provocação 
de uma atitude “anticatártica” e a uma reflexão crítica por parte de quem 
assiste à encenação para que, a partir desta, o espectador possa 
transformar a realidade em que vive. (ALBUQUERQUE MELLO, Suzana C. 
de, p. 13, 2009). 

 

Estes efeitos podem ser muito variados, desde coros que cantam e falam 

dentro da peça, desde objetos que são substituídos dentro da peça, desde o cenário 

que conta com o mínimo de elementos dramáticos e realistas possíveis, até a 

figurinos e atuações, que podem até ser mais realistas desde que possuam 

momentos de quebras dentro da peça, como por exemplo, o momento em que o os 

atores ‘saem’ da personagem no meio da peça e dirigem-se ao público como si 

mesmo, indagando, falando, se comunicando diretamente com ele, trazendo assim a 

quebra da ‘quarta parede’.  

Desde suas primeiras peças “Baal” (1918-1926) e “Tambores na Noite” (1918 – 

1920), Brecht vem falando sobre ‘teatro épico’ e, para deixar claro como seria esta 

forma de teatro, ele buscou escrever peças que ele chamara de ‘peças didáticas’. 

Não há um conceito definido diretamente por Brecht sobre o que são essas peças 

didáticas, mas sabe-se que são peças que apresentam claramente as ferramentas 

do épico em sua construção e também que são peças para ser alteradas, onde ele 

mesmo adicionava suas anotações, que dividia em “anotações informativas” que 

serviam para informar algo sobre o texto ou sobre a cena, e também haviam as 

“anotações aumentativas” que eram anotações que serviam como opções a serem 

incluídas nas peças de forma que pudessem complementá-la.  

 

Bertolt Brecht não deixou nenhuma teoria ou sequer uma definição acabada 
do que seja peça didática. O dramaturgo produziu, no entanto, alguns textos 
teóricos e uma série de comentários escritos, esparsos, sobre e para as 
peças didáticas, que permitem algumas sistematizações. (ALBUQUERQUE 
MELLO, Suzana C. de, p. 17 - 18, 2009). 

 

De forma geral, Brecht nos traz grandes obras que hoje são muito conhecidas 

e que marcaram muito o teatro mundial. Sua influência marxista ficara muito visível 

e, apesar de suas peças trazerem um cunho de luta social, Brecht nunca dissera que 
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tinha como objetivo causar revolução na vida real dos espectadores, mas de fato, 

contribuiu muito para que olhares mais críticos pudessem ser criados, o que de certa 

forma, torna suas peças atemporais, visto que as lutas de classes sempre existiram 

e continuam existindo até hoje. Brecht abriu novas portas para o teatro e novas 

possibilidades para as técnicas voltadas à atuação, visto que quando começara a 

escrever, o naturalismo havia se tornado algo muito forte dentro deste meio, vindo a 

ser quebrado inicialmente por Meyerhold e, em seguida, também por Brecht. Além 

da forma épica, Brecht também nos traz conceitos importantes como o de “gestos 

social”, em que ele faz questão de deixar claro:  

 

Nem todos os gestos são “gestos sociais”. A atitude de defesa perante uma 
mosca não é em si própria um gesto social; atitude de defesa perante um 
cão pode ser um gesto social, se por meio dessa atitude se exprimir, por 
exemplo, a luta que um homem andrajoso tem que travar com cães de 
guarda. As tentativas para não escorregar numa superfície lisa, só resultam 
num gesto social quando alguém, por escorregadela, perde a sua 
compostura, isto é, sofre uma perda de prestígio. O gesto de trabalhar é 
sem dúvida um gesto social, pois a atividade humana orientada no sentido 
de um domínio sobre a natureza é uma realidade social, uma realidade do 
mundo dos homens (BRECHT, 2005, p. 107). 

 

É interessante buscar as obras de Brecht e tentar entender seus conceitos 

dentro delas, buscar imaginar suas montagens e até mesmo assistir à montagens de 

peças que referenciam suas obras, pois, assim, pode-se ter uma ideia de como a 

forma épica é impactante ao público e diferente do dramático realista, o qual 

geralmente as peças de teatro tem como referência. Por fim, pode-se dizer que 

Brecht não apenas foi muito importante na sua maneira de escrever peças e 

desenvolver técnicas de atuação, mas também foi um grande ‘refletor’ artístico do 

período que viveu na Alemanha, tratando de problemas sociais e retratando a visão 

marxista da luta de classes em seus trabalhos.  

Quando se fala em ‘algo diferente’ na disciplina de História (como teatro, 

música, cinema, etc.) deve-se entender que é importante não apenas para os alunos 

terem experiências com métodos diversificados em relação ao ensino da própria 

história, mas também e principalmente para o professor, pois, ao tomar 

conhecimento de tais métodos, o professor está aprendendo e adquirindo maior 

preparação para apresentar e executar o ensino de História de forma variada e mais 

atrativa ao olhar dos alunos.  
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A preocupação com a metodologia diz respeito a procedimentos que 
devemos seguir, próprios do ofício de historiador. Procedimentos que 
garantem objetividade ao trabalho, e com quais os alunos precisam entrar 
em contato, seja através do seu estudo, seja através de sua aplicação em 
atividades na aula de História, guardadas as características do ambiente 
escolar.  (SEFFNER, In: GUAZZELLI, 2000, p. 263). 

 

Para a aplicação de tal temática utilizo-me de uma metodologia que consiste 

em aulas expositivas dialógicas (LOPES, In: VEIGA, 2000), é bem-vindo também o 

uso de materiais audiovisuais (BITTENCOURT, 2004). Acredito que tais 

metodologias têm favorecido a aprendizagem em relação a várias temáticas por 

apresentarem uma diversidade dentro da sala de aula, criando várias possibilidades 

para a compreensão da mesma. Como esta temática trata de um período muito 

recente, é interessante abrir debates e relações entre passado e presente através 

das aulas dialógicas, pois, assim, todos os alunos podem perceber e comentar sobre 

as diferenças da sociedade da época e da nossa sociedade atual em menos de 100 

anos de história.  

 

Um professor de História, mais do que ensinar datas e fatos (que são 
importantes, mas não devem constituir-se na única razão do ensino de 
História na escola), é alguém que coloca o aluno em 
construção/reconstrução do passado, ou, em outras palavras, abre um 
diálogo acerca do presente valendo-se das interpretações a que é 
submetida a produção do conhecimento histórico. (SEFFNER, In: 
GUAZZELLI, 2000, p. 260). 

 

A metodologia empregada em torno da proposta aqui apresentada facilita a 

aprendizagem histórica em função da mescla de formas de apresentar a temática, o 

que acaba por chamar muito a atenção dos alunos e também acrescenta facilidade 

de compreensão em torno de cada tema abordado dentro do teatro de Brecht, em 

virtude disso, novamente é válido ressaltar a importância das aulas dialógicas.  

 

Na aula expositiva dialógica o professor toma como ponto de partida a 
experiência dos alunos relacionada com o assunto em estudo. Os 
conhecimentos apresentados pelo professor são questionados e 
redescobertos pelos alunos a partir do confronto com a realidade conhecida. 
Ao contrário do que ocorre na aula expositiva tradicional, a aula expositiva 
dialógica valoriza a vivência dos alunos, seu conhecimento do concreto, e 
busca relacionar esses conhecimentos prévios com o assunto a ser 
estudado. (LOPES, In: VEIGA, 2000, p. 43). 

 

Para explicar e debater esse tema pode-se partir da questão voltada à relação 

entre as gerações, desde as questões políticas e suas influências nas mentalidades 
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de cada pessoa, até mesmo em como isso acarreta na questão de autoridade 

desenvolvida entre ‘pais e filhos’ e como ela acabou cedendo perante os interesses 

inovadores dos jovens. Hannah Arendt (2003) faz um debate rico em torno desta 

questão em sua obra intitulada Entre o Passado e o Futuro. Segundo a autora, “(...) 

uma crise constante de autoridade, sempre crescente e cada vez mais profunda, 

acompanhou o desenvolvimento do mundo moderno em nosso século.” (ARENDT, 

2003 p.128). Para confirmar essa crise de autoridade, a autora explica que a 

principal relação de autoridade que existe (entre pais e filhos) entrara em 

decadência. Segundo ela: 

 

O sintoma mais significativo da crise, a indicar sua profundeza e seriedade, 
é ter ela se espalhado em áreas pré-políticas tais como a criação dos filhos 
e a educação, onde a autoridade no sentido mais lato sempre fora aceita 
como uma necessidade natural, requerida obviamente tanto por 
necessidades naturais, o desamparo da criança, como por necessidade 
política, a continuidade de uma civilização estabelecida que somente pode 
ser garantida se os que são recém-chegados por nascimento forem guiados 
através de um mundo preestabelecido no qual nasceram como estrangeiros. 
(ARENDT, 2003, p. 128).  

 

O debate da autora consiste em definir o que pode ser considerada a 

‘verdadeira autoridade’. Para compreender sua explicação é importante entender 

seu conceito de autoridade, que pauta-se em naturalidade, ou seja, a autoridade que 

apenas existe por necessidade. Autoridade estabelecida por qualquer tipo de 

violência, ameaças ou influências relacionadas à isso, não pode ser considerada 

‘autoridade’, da mesma forma que autoridade instituída através de persuasão ou 

chantagem também não pode ser considerada ‘autoridade’, “(...) Onde se utilizam 

argumentos a autoridade é colocada em suspenso.” (ARENDT, 2003, p. 129). 

Com esses debates, instigamos nos alunos a problematização das temáticas, 

como se faz necessário ao apresentar o teatro de Brecht em sala de aula, que por si 

só, já era a problematização em prática em seu tempo. 

 

Problematizar significa questionar determinadas situações, fatos, 
fenômenos e ideias, a partir de alternativas que levem à compreensão do 
problema em si, de suas implicações e de caminhos para sua solução. 
Estimular os alunos a levantar problemas e identificar as respectivas 
alternativas de solução é uma atitude docente transformadora, pois, esse 
tipo de exercício conjunto na sala de aula leva à reelaboração e produção 
de conhecimentos. (LOPES, In: VEIGA, 2000, p. 43). 
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Com isso, o professor deve fazer com o que o aluno entenda-se em meio à 

História, tenha sua própria identidade histórica, assim, sua consciência estará 

despertada.  

Esse tipo de consciência também deve ser desenvolvido de forma crítica, 

porém cautelosa. A consciência histórica crítica, deve pautar-se em conhecimentos 

em torno do fato histórico, procurando compreendê-lo e também debatê-lo, 

buscando as informações concretas em torno do mesmo, pois, a história é incerta e 

não existe verdade absoluta em sua essência. Em vista disso, deve-se saber ser 

crítico com as informações que se tem sobre os fatos e saber o que relevar e o que 

descartar entre elas tomando sempre o cuidado para não ser anacrônico (enxergar 

os fatos históricos com o olhar dos dias de hoje). Deve-se lembrar que o aluno é sim 

um detentor de conhecimentos e o diálogo é a melhor forma para o professor 

investigar qual é o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema aplicado em sala, 

e também para ver o que o aluno sabe sobre assuntos relacionados ao tema. 

 

Considerações Finais 

 

Pode-se dizer que a História é a mais vasta das ciências, pois pode abordar 

qualquer temática em qualquer época que haja registro de vida em uma “linha 

temporal” desde o início dos tempos. A partir disso é extremamente complicado e 

difícil abranger a História enquanto disciplina em sala de aula a tantos fatos e 

acontecimentos que julgam-se importantes de serem passados adiante. Em vista 

disso, com o passar do tempo cada curso de graduação foi obtendo em sua grade a 

sua própria história e assim, pôde ter o que lhe era realmente importante de forma 

mais aprofundada. À parte isso, muitas vezes temos temáticas interessantes e 

importantes trazidas para a sala de aula e em muitos casos, a abordagem destes 

temas acaba sendo problemática para alguns professores e isso acaba por 

prejudicar as aulas dadas à seus alunos e até mesmo sua própria compreensão 

sobre a temática.  

A história da arte, nos dias de hoje tem ganho importância com o passar do 

tempo e dentro dela encontra-se a história do teatro. O teatro por sua vez, tem várias 

vertentes e várias tendências que surgiram dessas vertentes e muitas delas tem 

impacto direto na política que, por si só é parte fundamental da constituição do ser 

humano na História. Dentro desta descrição encontramos na História 
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contemporânea um autor e dramaturgo alemão que se destacou na Europa 

justamente por seu olhar crítico exposto em seus textos e peças. Bertolt Brecht é 

ainda hoje referência dentro da expressividade teatral, pois até seus primeiros 

escritos datados da primeira metade do século XX, podem ser considerados “atuais” 

ainda hoje. Seu debate em torno das classes sociais expressos em peças teatrais 

trazem de forma discreta o olhar de um homem que viveu durante a Primeira e a 

Segunda Guerra Mundial e viu as piores coisas que o ser humano pode fazer a si 

mesmo em busca de poder e dinheiro. Pensando nisso, podemos dizer que além de 

importante dramaturgo, Brecht também é uma espécie de “sociólogo” que tenta 

expressar sua indignação e para além disso, tenta atingir a população com intuito de 

causar a reflexão em torno de sua própria situação dentro da sociedade em que 

vivem. Aí entra o papel do teatro épico. O objetivo do teatro épico é causar a 

reflexão, demonstrar a crítica na sociedade em que se vive com fim de despertar 

consciência histórica social em cada indivíduo, tentando trazer assim, a mudança a 

partir deles mesmos.  

A importância do teatro épico para a sala de aula está explícita nele mesmo, 

pois, debate-se tanto nos dias de hoje a necessidade de despertar a consciência 

histórica nos alunos e, pensando nisso, nada tão prático quanto o teatro épico para 

ajudar os alunos a entender um pouco do que vem a ser a consciência histórica.  

Pensando nas metodologias a serem aplicadas, aqui apresentadas, pode-se 

criar variadas aulas interessantes e vários debates com os alunos em sala, tanto 

sobre período Histórico (século XX), quanto sobre a política da época, assim como 

também pode-se abordar o tema como parte da história do teatro, tudo dependerá 

de qual o objetivo do professor ao levar o tema em sala de aula, porém, uma coisa é 

certa, ele é de extrema importância e pode ser aplicado de várias formas 

interessantes.  

Por fim, acredito que a importância do tema já esteja clara e, como tema 

político é crucial para gerar debate. Segundo o texto intitulado “O Analfabeto 

Político” de Brecht: 

 

O Pior analfabeto, é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos, ele não sabe que o custo de vida, o 
preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, 
dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro, que se 
orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política, não sabe o imbecil que 
da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior 
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de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto, o 
lacaio, dos exploradores do povo. (Trecho da obra intitulada O Analfabeto 

Político, de Brecht). 
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TRABALHANDO O QUINHENTISMO LITERÁRIO POR MEIO DA EDUCAÇÃO 

HISTÓRICA 
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Resumo: este artigo propõe efetivar o relato de uma prática de avaliação no ensino 
de Literatura, em uma turma de ensino médio, aplicando os conceitos teóricos da 
Educação Histórica, tendo em vista a profunda relação interdisciplinar entre as 
manifestações estéticas da literatura e a dimensão crítico temporal proveniente do 
discurso da História. 
 
Palavras-chave: Literatura Brasileira. História. Educação Histórica. Quinhentismo 
 

Introdução 

 

Embora tanto o discurso literário quanto o discurso histórico operem por meio 

do recurso da narratividade, durante muito tempo atribui-se à História a condição de 

discurso verdadeiro, portanto definitivo e à Literatura a condição de fabulação a 

partir de dada realidade. Essas atribuições, socialmente determinadas, sofreram 

uma mudança na contemporaneidade, principalmente a partir dos estudos de 

Hayden White. Rompendo com a tradição histórica, White propõe que também a 

História opera com os recursos da fabulação. Meta-história: A imaginação histórica 

do século XIX discute as estreitas relações entre o trabalho do historiador e do 

romancista ao trabalharem com a representação que é também uma ficcionalização 

discursiva.  

Na perspectiva da teoria da História, a aproximação entre a história e as 

ciências naturais, conduzidas por Marc Bloch e Lucien Febvre (Écoles des Analles)  

como frente de combate à visão positivista até então empregada, serviram de 

paradigma para o século XX. A multiplicação das estratégias de pesquisa histórica e 

a pluralização das teorias e métodos empregados na ciência da história, defendida 

pela Écoles des Analles fomentaram de forma direta ou indireta iniciativas que 

desembocaram em teorias como os da micro-história,  história dos vencidos, história 
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das mentalidades, etc, e mais recentemente teorias como os do já citado Hayden 

White. 

Atualmente, o discurso histórico é marcado por uma multiplicidade de 

paradigmas, e é no sentido de operar uma reconstrução das teorias da história que a 

partir da década de 90 ganha relevância a proposta do pensador Jörn Rüsen e sua 

teoria da consciência histórica. Conforme aponta Assis (2010, p. 11). “Com sua 

matriz disciplinar, Rüsen propõe um conceito que pretende permitir a assimilação 

das diferenças entre as correntes historiográficas contemporâneas e favorecer a 

percepção da identidade que lhes é comum”. 

Na perspectiva do ensino de História a educação histórica, centrada no 

conceito de consciência histórica de Jörn Rüsen, se instaura como uma 

contraproposta ao esvaziamento histórico da teoria de White e ao excesso de 

realismo da micro-história.  Rüsen valoriza o interesse pela narratividade comum às 

duas correntes, embora insista na existência de um método e na especificidade do 

discurso histórico em oposição aos demais discursos. A relação do homem com os 

eventos históricos deve passar pela perspectiva da consciência histórica entendida 

como o conjunto de “operações mentais com as quais os homens interpretam sua 

experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que 

possam orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo” (RÜSEN, 2010, p. 57)  

Neste sentido, Educação Histórica se insere como uma abordagem crítica que 

propõe a coparticipação do aluno na criação do discurso histórico, valorizando sua 

subjetividade na leitura e interpretação dos variados documentos históricos. Seu 

método visa abranger a multiplicidade de “interpretações de um mesmo 

acontecimento histórico; a necessidade de ampliar o universo de consultas para 

entender melhor diferentes contextos; a importância do trabalho do historiador e da 

produção do conhecimento histórico para a compreensão do passado” (PARANÁ, 

2008, p. 70). Por meio dela o aluno é tirado da condição de espectador da história, 

representado na figura do anjo de Klee (Benjamim) e torna-se capaz de dar sentido 

aquilo que lê, fazendo-se também narrador de sua história. 

Conforme aponta Rüsen (2010, p.30) os fundamentos mais genéricos e 

elementares da ciência da história estão enraizados na vida prática, ou mais 

precisamente na consciência histórica dos indivíduos. Deste modo, podemos afirmar 

que todo homem é um sujeito histórico, prova disso é a capacidade de memória que 

todos os homens possuem. Essa memória individual opera pelo recurso da 
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narratividade, e traz sempre uma perspectiva intimista mesmos dos eventos de 

alcance coletivos. 

Assim, a consciência histórica visa tornar o homem agente da história, tanto 

individual quanto coletiva e ainda que seja um conceito comumente aplicado ao 

ensino da História não é exclusivo deste campo do pensamento. 

Como vimos, da relação do homem com o tempo depende sua própria inserção 

como sujeito no mundo. Como afirma Borges no conto “Sul” de Ficcões, o que 

diferencia o homem dos demais animais é que “o homem vive no tempo, na 

sucessão, e o mágico animal, na atualidade, na eternidade do instante” (BORGES, 

2000, p. 121). 

No universo escolar, o aluno é constantemente chamado a dar sentido à 

perspectiva temporal, uma vez que trabalha com conhecimento historicamente 

acumulado por outros homens e o atualiza para sua realidade e projeção da 

realidade futura.  Neste sentido, o educando precisa trabalhar com os três aspectos 

temporais do que aprende: O passado, o presente, e o futuro. 

Neste sentido, não obstante seu vínculo com a disciplina de história, a 

perspectiva da educação histórica pode ser aplicada em outros campos do saber 

nos quais o conhecimento histórico é requisitado. Tomemos como exemplo, a 

disciplina de Língua portuguesa. Nesta, a dinâmica temporal pode ser vista no 

âmbito da transformação da própria língua, mas é sobretudo no ensino de literatura 

que ela se faz mais presente. Ela transparece na necessidade de compreensão da 

literatura como representação ficcional e /ou poética de uma dada realidade situada 

historicamente.  

Deste modo, ao buscar-se uma integração maior entre as disciplinas de 

História e Literatura, objetivando fomentar a consciência histórica dos indivíduos, e 

ainda tendo em vista a possibilidade de um método ou instrumento de avaliação que 

desse conta de entender as deficiências dos alunos, principalmente no que se refere 

à dificuldade de localização temporal e consciência crítica dos eventos históricos, 

chegou-se à proposta da Educação histórica. 

 

A História como objeto literário 

 

A literatura é por natureza uma disciplina que mantém profundas relações 

interdisciplinares com outras áreas do conhecimento, sendo o romance moderno um 
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dos gêneros mais propícios para essa hibridização, recorrente em denominações 

como romance político, romance filosófico, romance histórico. 

Atualmente o ensino da literatura ampara-se na chamada historiografia literária 

que privilegia uma abordagem diacrônica, começando com a literatura do século XVI 

e chegando às manifestações contemporâneas. Há uma nova proposta em 

discussão por meio dos documentos da Base Nacional Comum (BCN) que operará 

uma inversão desses conteúdos. O aluno do 1º ano iniciará o estudo da 

historiografia pela Literatura Contemporânea e ao final do 3º ano chegará à 

Literatura Quinhentista. A proposta tem gerado polêmica entre educadores e 

especialistas, mas é bastante plausível, uma vez que o ensino da literatura 

quinhentista em séries ainda imaturas tem se mostrado um desafio para o educador, 

muito disso em decorrência do distanciamento temporal entre os textos e o público.  

A perspectiva atual demanda do aluno do 1º ano um aprofundamento histórico 

amplo, uma vez que os textos quinhentistas são também documentos históricos dos 

primeiros séculos da colonização. Nessa etapa de ensino um dos principais objetos 

de análise literária é na verdade um documento histórico, a Carta do Achamento, de 

Caminha, escrita em 1500. 

Neste aspecto é interessante notar que essa ligação entre discurso histórico e 

literário, tão visível nos textos quinhentistas, ganha novas possibilidades por meio de 

um gênero específico de romance, nascido no século XIX, mas  que ampliou-se na 

contemporaneidade. Trata-se do romance histórico.  

Esse gênero que na concepção de seu principal teórico, Lukács, nasce com a 

narrativa de Walter Scott, no século XIX, assume novas perspectivas atualmente, 

recebendo uma série de incursos e reflexões teóricas. No caso do Brasil, podemos 

situar seu nascimento ainda no século XIX representado nos romance As Minas de 

Prata, e Guerra dos Mascates, de José de Alencar, entre outros. 

O fenômeno da ficcionalização histórica se evidencia a partir da década de 90 

do século XX, explicada em parte pelo resgate dos episódios da história nacional, 

motivados pelas comemorações dos 500 anos. O fenômeno do revisionismo 

histórico não é uma exclusividade do Brasil. Ele é tão característico da literatura 

ocidental contemporânea a ponto de Linda Hutcheon (1991) apontar que toda a 

ficção da chamada pós-modernidade poderia ser considerada metaficção 

historiográfica.  O revisionismo histórico que se manifesta no romance traz também 
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em seu bojo as próprias transformações pela qual a história e seu ensino passaram 

no último século. 

Tomando a perspectiva da releitura histórica pelo viés da ficção, uma série de 

romances poderia ser incluída na categoria de revisionismo histórico, citamos aqui 

três, publicados por ocasião dos 500 anos, e cuja temática gira em parte ou 

centralmente em torno da chamada Literatura de Informação: Os rios inumeráveis, 

de Álvaro Cardoso Gomes; Terra Papagalli, de José Roberto Torero e Marcus 

Aurelius Pimenta e Guerra das imaginações, de Doc Comparato, todos publicados 

em 1997.  Marilene Weinhardt, (2001, p. 77) aponta que as três obras revisitam os 

chamados “discursos fundadores da brasilidade”.  

 

Aprofundando as relações entre Literatura e História 

 

Para trabalharmos em sala de aula escolhemos a obra Terra Papagalli, pois 

entre os três títulos ela é a única que se debruça especificamente sobre o período 

que na historiografia se convencionou chamar de Quinhentismo. A narrativa escrita 

por autores contemporâneos retoma por meio da paródia, vários textos quinhentistas 

e, portanto exige um conhecimento do discurso histórico dos leitores. 

Terra papagalli é um romance que, parodiando as obras e o estilo quinhentista, 

relata por meio de uma mistura de gêneros os primeiros anos de um degredado no 

Brasil, denominado pelo narrador de terra dos papagaios, daí provém o título do livro 

latinizado, Terra Papagalli. Cosme Fernandes, junto com outros degredados, alguns 

com correspondentes históricos, acompanham Cabral na sua viagem às Índias, mas 

acabam chegando ao Brasil. Aqui ele e mais cinco companheiros são deixados para 

cuidar das terras recém-descobertas. O relato se dá como apropriação do discurso 

histórico, de modo que as referências aos textos históricos aparecem 

constantemente na obra, ainda que parodiados. Neste sentido um das principais 

contribuições do livro, em termos da Educação Histórica é a construção de um 

discurso crítico acerca dos eventos históricos, só possível porque os autores se 

inserem na contemporaneidade e compartilham de uma concepção de história que 

permite desconfiar do discurso canônico.  

Essa relação ativa com os eventos históricos, feita ao longo de todo livro, 

encontra exemplo salutar no segundo capítulo que, com o pomposo nome de “Diário 

de viagem de Cosme Fernandes, que mui destemidamente atravessou o mar 
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oceano e foi o primeiro a ver e pisar a Terra dos Papagaios” (TORERO; PIMENTA, 

2000, p. 23) imita o estilo e a forma dos diários de navegação do período 

seiscentista e cobre de 9 de março a 1 de maio de 1500. Nele, a personagem 

encontra-se a bordo do barco de Pedro Álvares Cabral e escreve um relato do dia a 

dia do convés, no entanto ao contrário dos relatos oficiais, que focam nas grandes 

personalidades, fazendo uma história ad usum delphini como lembrou Balzac, o 

narrador foca na descrição menos grandiosa do percurso em alto mar e na origem, 

nem sempre aristocrática, dos demais colegas. 

O relato de Cosme Fernandes retoma trechos da Carta do descobrimento, 

como no exemplo do contato com os indígenas: 

 

E aconteceu que hoje vieram algumas mulheres, todas com cabelos muito 
pretos e compridos, pintadas com aquela tintura e nuas como Eva, mas 
disso não faziam conta. Quando as vimos, acendeu-se em nós o natural 
lume da luxúria e por mais que quiséssemos parecer sisudos, não 
podíamos deixar de muito olhar para as suas ancas e também para os seus 
peitos. Eram limpas e tinham suas partes altas e bem cerradinhas. Os 
rostos não eram bons, mas ainda assim havia gosto em olhar para elas. 
(TORERO; PIMENTA, 2000, pp 38-39 - destaque nosso) 

 
Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, 
com cabelos muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas 
tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito bem 
olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. (CAMINHA, 1500 - destaque 
nosso) 

 

Outro episódio que se utiliza do mesmo recurso refere-se à primeira missa no 

Brasil: 

 

Neste domingo de Páscoa decidiu-se rezar missa em terra, e esta há de ter 
sido a primeira celebração do Deus verdadeiro e único naquela ilha. [...] 
Enquanto esperávamos a pregação, foram chegando também os gentios e 
em pouco tempo já eram mais de uma centena e nos cercavam. Temi por 
mim, mas então pensei que Deus não nos daria uma morte justamente 
quando dávamos prova da nossa fé rezando entre pagãos selvagens, e 
assim aconteceu. Ao ver tamanha quantidade de homens nus, frei Henrique 
teimou que não podia rezar missa. O capitão-mor, que era homem iroso e 
de palavras duras, disse que não se importasse, porque Adão e Eva quando 
estavam nus eram mais puros do que quando se cobriam com folhas, e que 
ele acabasse com aquilo pois queria sair logo dali. [...] quando terminou de 
pregar e nós nos levantamos, fizeram os naturais grande bulha e 
começaram a dançar e a tanger cornos e buzinas. (TORERO; PIMENTA, 
2000, pp. 39-40 - destaque nosso). 
Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o Capitão ir ouvir missa e 
sermão naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se arranjassem 
nos batéis e fossem com ele [...] Enquanto assistimos à missa e ao sermão, 
estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, 
com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E 
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depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, 
levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a 
saltar e dançar um pedaço. (CAMINHA, 1500 - destaque nosso) 

 

A descrição da viagem, a chegada a nova terra e o contato com os habitantes 

nativos segue, grosso modo, o documento oficial do período, ou seja, o relato de 

Caminha, mas denotam-se duas particularidades: o narrador está sempre no centro 

dos acontecimentos, é ele quem grita “terra à vista”, por exemplo; sua descrição 

privilegia os outros desterrados, anônimos históricos, ou personagens secundários  

e não as personalidades da história oficial (WEINHARDT, 2001, p. 81). Quando cita 

as figuras históricas não o faz pela perspectiva da história heroica e sim pelo crivo 

do discurso crítico. Tal procedimento se materializa quando o narrador cita, por 

exemplo, a figura de Pedro Álvares a quem atribui uma ação e fala essencial para o 

enredo, que também é uma crítica a uma dada perspectiva histórica do 

descobrimento. Conforme relata Cosme Fernandes, a ação de escrever o diário é 

interrompida pelo navegador português que lhe toma a folha das mãos, dizendo 

“depois de dar-me um soco no nariz que aquela era uma viagem mui secreta e 

aquilo podia servir para que espiões castelhanos descobrissem as novas terras” 

(TORERO; PIMENTA, 2000,  p. 44). Além da dessacralização do herói do 

descobrimento descrito como brutal e violento, o relato deixa implícito na fala de 

Cabral que a viagem de descobrimento não foi nada acidental, desconstruindo o 

discurso que imperou durante muitos anos nos compêndios da história de matriz 

heroica e nacionalista. 

Ao longo de toda a narrativa vão sendo inseridos trechos que propõem o 

desconstrucionismo da perspectiva romantizada da relação entre colonizador e 

colonizado, transcrita tradicionalmente nos textos históricos, portanto ao pensarmos 

nos objetivos que a leitura do livro deveria contemplar ficou patente que os alunos 

deveriam ter acesso a uma multiplicidade de discursos, suscitados pela leitura crítica 

do romance em contraponto com os discursos históricos oficiais. 

Partindo do pressuposto de que “o conhecimento histórico é uma explicação 

sobre o passado que pode ser complementada com novas pesquisas e pode ser 

refutada ou validada pelo trabalho de investigação do historiador”. (PARANÁ, 2008, 

p. 70) foi dada a oportunidade para que os alunos refletissem criticamente acerca 

das construções dos discursos históricos “fundadores da brasilidade”. 
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Para aplicação em sala de aula de uma prática que pudesse progressivamente 

promover a consciência histórica nos educandos, foi adotada a perspectiva teórica 

da educação histórica, focando ainda na criação de um instrumento de avaliação 

que pudesse garantir a autonomia do aluno como sujeito crítico e criativo. 

 

Trabalhando na perspectiva da Educação Histórica 

 

Num primeiro momento, procurou-se problematizar o conteúdo que deveria ser 

abordado, observando quais os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, no 

caso os eventos históricos de um passado longínquo. Foi apresentado aos alunos 

três slides: o primeiro tratava-se  de um quadro de Vítor Meirelles, no qual aparecia 

a transcrição: Vítor  Meirelles, a primeira missa no Brasil, 1860. Os alunos foram 

convidados a observar o quadro, fazendo uma leitura crítica do mesmo, que 

consistia em observar o conteúdo (personagens, paisagem) e os recursos utilizados 

pelo pintor (luz, cores, relações espaciais). Logo após foi pedido que observassem 

os dados da legenda. Posteriormente foi indagado aos alunos sobre a possível data 

do evento retratado. Constatou-se nesse momento que a maioria dos alunos não o 

associava ao episódio da primeira missa do Brasil, em 1500, embora o quadro seja 

bastante utilizado em livros didáticos de História do Ensino Fundamental. Muitos 

associavam o evento à data da pintura três séculos depois, em 1860. Na descrição 

dos alunos transpareceu alguns dados de seu conhecimento cotidiano sobre os 

indígenas e a religião cristã, representada na figura da cruz. 

O segundo e terceiro slide mostravam dois trechos de textos que faziam 

referencia ao episódio retratado no quadro (os textos já foram transcritos acima). O 

primeiro era o trecho do documento oficial, a Carta, o segundo sua releitura em 

Terra Papagalli. Foi perguntado aos alunos se sabiam de qual evento os textos 

tratavam e eles afirmaram que era de uma missa para índios, mas não fizeram 

referência ao quadro anterior, ou ao episódio histórico, também não souberam situar 

historicamente o acontecimento. 

O segundo momento contemplou o processo de intervenção, que se desdobrou 

em três etapas. Na primeira se deu a apresentação dos textos e do quadro, fazendo 

sua referência histórica. Foi alertado que o quadro tratava de uma perspectiva 

romantizada do evento ocorrido em 1500, que também é retratado no primeiro texto 

por um contemporâneo dos acontecimentos e no segundo texto por autores atuais 
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que se utilizaram de fontes históricas, inclusive da carta do primeiro texto, para 

compor uma narrativa ficcionalizada. Partindo do pressuposto de que “ensinar 

História é construir um diálogo entre o presente e o passado, e não produzir 

conhecimentos neutros e acabados” (SCHMIDT; CAINELLI 2009, p. 53) foi utilizado 

um filme, especificamente uma reportagem, falando sobre a vinda da Carta ao Brasil 

no ano de 2000, por ocasião dos festejos dos 500 anos e sua importância como 

documento histórico. 

Seguindo a recomendação da Educação Histórica sobre a pluralidade de 

fontes, em uma segunda etapa foi apresentado aos alunos um conjunto de textos 

históricos sobre os acontecimentos do período quinhentista, assim como o resumo 

de Terra Papagalli e sua proposta enquanto paródia dos primeiros textos.  Entre as 

indicações de leitura estavam Carta do descobrimento (Pero Vaz de Caminha) 

escrita no ano de 1500 e publicada pela primeira vez em 1817; Tratado da terra do 

Brasil (Pero de Magalhães Gândavo), escrito por volta de 1570 e publicado pela 

primeira vez em 1826; História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente 

chamamos Brasil (Pero de Magalhães Gândavo), publicado em 1576; Tratado 

descritivo do Brasil (Gabriel Soares de Sousa): escrito em 1587 e impresso por volta 

de 1839. Foi indicado ainda o livro Cronistas do descobrimento que reúne os textos 

basilares do período, entre outros textos históricos que serviram de base para a 

escrita do romance e para a própria documentação histórica dos eventos. Esse 

material deveria ser a fonte de pesquisa dos alunos para o embasamento teórico da 

leitura analítica do livro. 

A terceira etapa tratou da leitura analítica do livro em consonância com os 

textos históricos. As salas foram divididas em grupos de no máximo 6 alunos que 

foram incumbidos da leitura e apresentação oral de uma parte do romance Terra 

Papagalli. No roteiro da apresentação oral dos grupos constavam dois itens que 

poderiam ser desenvolvidos de diversas formas e se configuravam em dois níveis de 

leitura: resumo dos acontecimentos narrativos da parte lida e a relação com os 

textos quinhentistas, ou seja, como se configurava o recurso paródico no romance, 

ou ainda como o leitor poderiam imediatamente vincular o discurso do romance 

escrito no século XX com o discurso do século XVI dos textos históricos.  A 

finalidade da leitura era que os alunos conseguissem perceber a ruptura e a 

permanência das ideias entre os textos matrizes e a paródia, dados em função da 

perspectiva temporal de seus autores. 
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Os seminários se constituiriam instrumento para a formação (por meio do 

incentivo à pesquisa; discussão de ideias), mas também como instrumento 

avaliativo, uma vez que a finalidade era verificar o processo de ensino 

aprendizagem, pois conforme aponta Schmidt e Cainelli (2009, p. 185): 

 

O ato de ensinar pressupõe uma intenção consciente do professor no 
sentido de ajudar o aluno a adquirir conhecimentos, conceitos idéias e 
habilidades; daí ser fundamental que o professor se perceba responsável 
por garantir que a aprendizagem do aluno se realize. Nesse sentido, a 
avaliação do professor e do aluno é uma maneira de estabelecer o grau de 
eficácia do ensino e da aprendizagem. 

 

Entendendo que o processo de avaliação tem que ser contínuo e formativo. O 

projeto de leitura foi desenvolvido durante o 3º bimestre como atividade extraclasse, 

paralelamente em sala de aula, fazíamos o estudo dos textos do Quinhentismo que 

deveriam embasar teoricamente a leitura do romance e garantir os mecanismos de 

interpretação e análise do discurso paródico presentes na obra. 

A intenção da leitura extraclasse era garantir a autonomia de pesquisa dos 

alunos, uma vez que várias fontes de consulta foram disponibilizados para eles.  

Durante as aulas sobre os textos da literatura de informação, foram intercalados 

trechos de Terra Papagalli, como os citados acima e falado sobre o processo de 

intertextualidade. Sempre ao final de cada aula era aberto um espaço para as 

dúvidas sobre o processo de leitura. 

Ao longo de todo o processo foi deixado claro aos alunos que diante das fontes 

disponibilizadas e de outros eles deveriam construir seus próprios argumentos 

críticos sobre os fatos expostos, além de serem capazes de observar esses 

argumentos narrativos no discurso de Terra Papagalli. 

 

Resultados do processo 

 

Na apresentação oral a maior parte dos grupos apontou que ficaram 

surpreendidos ao observar que o livro realmente era “baseado” em documentos 

históricos, embora usasse recursos ficcionais. Alguns elementos foram destacados, 

como “descobertas” pelos alunos. Citamos algumas: a veracidade da descrição dos 

costumes indígenas; a referência histórica dos personagens citados, por exemplo, 

João Ramalho, Martin Afonso. Um grupo ainda observou que os autores criaram 
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outras explicações para os fatos históricos, como no caso do incêndio em São 

Vicente. Muitos grupos conseguiram estabelecer também as relações discursivas 

entre o texto ficcional e os textos históricos. Foi citado o trecho em que o narrador 

argumenta sobre a natureza da fala nativa, parodiando o texto quinhentista História 

da Província de Santa Cruz, de Pero de Magalhaes de Gandavo (1578) afirmando 

que “este idioma não possui os sons de “F”, “L” e “R” forte, pelo que há quem diga 

que os tupiniquins não têm fé, nem lei, nem rei [...]” (TORERO; PIMENTA, 2000, p. 

67). O grupo chamou a atenção ainda para o preconceito implícito na citação. 

Uma das colocações mais interessantes é que sublinham objetivo de nossa 

proposta foi dada pela fala de M.S. ao afirmar que “a coisa” mais interessante do 

livro era que os autores “fingiam” que estavam no passado, usavam textos do 

passado, mas faziam críticas com elementos do presente. Segundo M. S. era como 

se eles lessem o texto antigo e o próprio evento com “outros olhos”, olhos do 

presente. Essa afirmação demonstra que o aluno entendeu a proposta do livro como 

revisionismo histórico e ainda que “a história é tanto um estudo da continuidade 

como da mudança” (SCHMIDT e CAINELLI, 2009, p. 187), de forma que cada 

geração só pode olhar para o passado de uma perspectiva do presente. 

Em nossa avaliação inicial observamos que os alunos tinham dificuldade de 

localizar eventos históricos e sua retomada estética, exemplo do quadro de Meirelles 

que fazia referencia a um evento de 1500, no entanto era pintado em 1860. Neste 

sentido, o grupo 6 tinha uma tarefa semelhante ao proposto inicialmente, uma vez 

que no trecho selecionado para esse grupo se encontrava um poema que é uma 

clara referencia  à “Cancão do exílio” de Gonçalves Dias, que só seria escrito  três 

séculos depois do contexto em que é citado. 

Deste modo, para o entendimento deste trecho os alunos tinham a 

incumbência de tratar com três dados temporais que representavam também três 

possibilidades de inserção histórica: O tempo da fabulação (séc XVI); o tempo da 

escrita do poema original ( séc XIX); o tempo da paródia (séc XX). Na explanação o 

grupo deixou claro que o poema era a paródia de um texto que só seria escrito 

posteriormente e mostrando que haviam entendido os mecanismos narrativos 

apontaram que isso só era possível porque os autores viviam depois de Gonçalves 

Dias e haviam criado um cenário recuado no tempo, no qual poderiam dialogar com 

qualquer outro tempo. Assim transparecendo que haviam compreendido a 

cronologia dos eventos e sua recriação pelo processo narrativo. 
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Ao final das apresentações foi aberto um espaço para discussão, no qual 

alunos e professor puderam falar sobre o processo de aprendizagem e o resultado 

das apresentações orais. Sobressaiu em vários discursos dos alunos a consideração 

de que mesmo o discurso histórico é passível de ser recriado e atualizado, seja por 

meio da reescritura, seja por meio da própria leitura.  O professor destacou junto aos 

alunos que o teor de suas abordagens evidenciou o desenvolvimento em termos dos 

conceitos e elementos históricos, contribuindo para a formação da consciência 

crítica acerca da História. 

 

Considerações finais 

 

Conforme aponta Schmidt e Garcia (2008) a prática da educação histórica 

objetiva contextualizar os conteúdos disciplinares, levando os jovens estudantes a 

participarem do processo de análise e apropriação do saber histórico e ainda 

proporcionando-lhes o despertar de um pensamento crítico sobre a temática. 

Como vimos, trabalhar com os embasamentos teóricos da educação histórica é 

uma oportunidade para o professor de literatura que objetiva que seus educandos 

desenvolvam a consciência crítica da história, entendendo os elementos históricos 

que permeiam todos os discursos. Para o estudo da literatura as noções de 

cronologia são tão necessárias que se configuram em um dos elementos narrativos, 

o tempo, além de influenciarem todas as demais categorias.  Em termos de relação 

extratextual, observa-se que cada texto guarda uma profunda relação com seu 

tempo de escrita e com todos os tempos que o antecederam, é sempre um aporte 

sincrônico e diacrônico e como o discurso histórico se efetiva na percepção de 

“continuidade” e “mudança”. Textos literários são palimpsestos cujas camadas só 

podem ser reconstituídas pelo discurso crítico da história, ou seja, aquele discurso 

que também desconfia de si mesmo e das verdades imanentes. 
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Resumo: Esse trabalho de pesquisa está inserido no âmbito das investigações 
realizadas no campo da Educação Histórica e tem como eixo central questões 
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem em História. Busca relacionar 
as propostas desenvolvidas no curso “Avaliação e Educação Histórica: teoria, 
pesquisa e práticas”, realizado pelo Laboratório de Pesquisas em Educação 
Histórica – LAPEDUH, por meio de sua coordenadora, professora Dra. Maria 
Auxiliadora Schmidt e pela vice-coordenadora, professora Dra. Ana Claudia Urban. 
Tem como proposta a realização de estudo exploratório de natureza qualitativa e 
empírica, a partir da investigação do objeto de avaliação no trabalho com fontes 
históricas. Para tanto, utilizou como referencial teórico e metodológico para a 
construção desta pesquisa autores que embasam a referida linha de pesquisa. À luz 
das reflexões sobre conceitos históricos do alemão Jörn Rüsen, dos conceitos 
substantivos e de segunda ordem do inglês Peter Lee, foi possível estabelecer 
relações com os saberes históricos, por meio do desenvolvimento de avaliações 
com uso de fontes históricas, pensadas para a prática docente durante os 
encaminhamentos no processo de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. 
 
Palavras-chave: Educação Histórica. Ensino e aprendizagem. Avaliação. 

 

Introdução  

 

Esse trabalho de pesquisa foi possível devido a parceria entre o Laboratório de 

Pesquisas em Educação Histórica (LAPEDUH), da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba (SME) e a Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná (SEED), esta, que no ano de 2015 realizou o 

curso em conjunto com os professores do município de Curitiba. O curso de 

extensão desenvolvido e orientado pela coordenadora do LAPEDUH, professora 

Dra. Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt, teve como temática “Avaliação e 

Educação Histórica: teoria, pesquisa, práticas”, cujo objetivo foi atender as 

demandas dos professores de história da Rede Pública que possuem contato com o 

grupo de Educação Histórica.  

Entende-se a abordagem e encaminhamentos acerca da avaliação, foi e 

                                                
37

 Professora de História da Rede Estadual de Educação do Paraná, formada pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (UENP), especialista em História, Cultura e Sociedade 
pela mesma instituição. Atualmente técnica pedagógica da disciplina de História na Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná. 
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continua a ser uma problemática a ser debatida e discutida, uma vez que existem as 

avaliações internas, elaboradas e executadas pelos próprios professores, 

considerando os contextos e realidades em que o estudante está inserido, bem 

como o processo de conhecimento atingido por cada etapa da educação básica. 

Assim como, existem as avaliações externas que pressionam e até mesmo 

determinam o trabalho na prática de sala de aula, como por exemplo, o ENEM, 

SAEP, Prova Brasil, dentre outros.  

Desse modo, ao visualizar essas questões, o objetivo de trabalho realizado 

pelo curso, visava à compreensão de que a avaliação para a disciplina de História 

não pode ser desvirtuada da concepção de aprendizagem histórica.  

Assim, a temática em questão teve seu direcionamento realizado a partir da 

relação da aprendizagem e de sua finalidade, fundamentada na teoria da formação 

da consciência histórica, desenvolvido pelo professor historiador e filósofo alemão 

Dr. Jörn Rüsen, elencadas às investigações realizadas no campo da Educação 

Histórica, com vistas as fontes, tipologias, princípios e estratégias de aprendizagem 

em História. 

Este trabalho está pautado na pesquisa qualitativa de natureza empírica, 

fundamentada na epistemologia da História e na teoria da consciência histórica, de 

Jörn Rüsen (2010), bem como a abordagem da visão de conceito substantivo e 

conceito de segunda ordem do historiador inglês Peter Lee (2005). A análise parte 

das questões teóricas para, posteriormente, realizar uma análise e compreensão do 

trabalho docente em sala de aula com as temáticas desenvolvidas, com vistas ao 

processo de ensino e aprendizagem durante o processo avaliativo. 

 

Avaliação no ensino de história: entre contradições e percursos para 

aprendizagem 

 

A complexidade que paira sobre a questão da avaliação nas escolas ainda se 

configura como uma das ações mais problemáticas e discutidas no ambiente 

escolar, a temática é muito divergente até mesmo entre os próprios pesquisadores 

sobre o assunto, pois não há uma definição acerca de qual a melhor forma de 

avaliar, bem como questões que envolvem a seleção de conteúdos de domínio do 

professor que atua em sala de aula.  

A maneira como o docente encara o processo avaliativo para chegar a uma 
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análise da apropriação histórica do estudante pode resultar em uma melhor 

aprendizagem do educando.  

Segundo o professor pedagogo Luckesi, (2000, pág.6) “o ato de avaliar implica 

dois processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível 

uma decisão sem um diagnóstico, e um diagnóstico, sem uma decisão é um 

processo abortado”. Ainda sobre a função da avaliação Gadotti (1990) reafirma que 

é um processo essencial à educação, peculiar e indissociável, sendo necessária a 

reflexão para a tomada de ações.  

Atenção deve ser dada para que não haja confusões entre avaliação e as 

provas/exames, pois segundo Luckesi a avaliação “é não pontual, diagnóstica, 

inclusiva, democrática e dialógica”, em que “avaliar significa subsidiar a construção 

do melhor resultado possível e não pura e simplesmente aprovar ou reprovar alguma 

coisa” e assim possibilitar a construção da aprendizagem de maneira que flua, ou 

seja, um processo. (LUCKESI, 2004, p.1) 

Seguindo os debates a respeito de avaliação, algumas pesquisas passam a 

buscar significado para a História em sua especificidade, uma vez que a intenção do 

ensino de História é reconquistar os conceitos específicos da disciplina (anotações 

na aula da professora Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt), já que em uma parte 

do século XX, a educação no Brasil se configurou sob a forte influência da 

pedagogia e da psicologia e a História perde sua identidade própria. 

Esses conceitos históricos são aqueles que levam o estudante a construir um 

pensamento histórico de maneira autônoma, porém embasada pelo confronto de 

ideias nas múltiplas fontes históricas. Esses conceitos definidos como substantivos 

pelo historiador inglês Peter Lee (2005) são as substâncias que determinam o 

conteúdo, o tema ao qual se trabalhará, como por exemplo, Renascimento, Ditadura 

Civil-Militar Brasileira, As Grandes Navegações, Era Vargas. Já os conceitos de 

segunda ordem, são “também designados conceitos estruturais ou meta-históricos, 

exprimem noções ligadas à natureza do conhecimento histórico, tais como 

compreensão empática, explicação, evidência, significância, mudança.” (BARCA, 

2011, p. 107) 

Segundo Schmidt (2009, p.37) esses conceitos também estão relacionados “às 

formas e à compreensão do conhecimento histórico, como o conceito de narrativa, 

evidência, inferência imaginação e explicação histórica.” 

Dessa maneira, a proposta desenvolvida no Plano de Trabalho Docente deve 
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partir dos saberes e conhecimentos identificados no diagnóstico realizado pelo 

professor e consiste em uma fase essencial para identificar as carências dos 

estudantes a partir da análise dos conhecimentos tácitos destes, conforme 

defendem Rüsen (2015) e Barca (2004). 

De posse dos conhecimentos prévios apresentados pelos jovens educandos 

sobre um determinado conteúdo substantivo, o professor pode traçar a caminhada 

com a intervenção pedagógica realizada por meio de fontes históricas variadas, 

compreendidas como evidências de um passado, possibilitando o levantamento de 

hipóteses, a elaboração de narrativas pautadas em análises consubstanciais para a 

construção de um pensamento histórico bem embasado, oportunizado com 

confronto de ideias. 

 

Pesquisa e análise dos trabalhos realizados pelos professores no processo de 

cognição em sala de aula 

 

Para fins de exemplificação do processo em andamento que a Educação 

Histórica vem tratando o assunto, foi realizada investigação de experiências de 

professores de sala de aula que aplicaram instrumentos e métodos de pesquisa 

adotados pela Educação Histórica.  

Após a leitura, análise e reflexão acerca de alguns artigos, foi possível 

perceber a primeira ação valorizada pelos professores que seguem essa linha de 

pesquisa, a avaliação do conhecimento de seus estudantes a partir dos 

conhecimentos prévios, ou seja, aquilo que eles sabem sobre um determinado 

assunto ou temática abordado. 

A partir disso, o professor passa a dar um direcionamento ao seu trabalho 

conforme as maiores carências apresentadas nas respostas dadas pelos 

estudantes. Com isso, é possível trabalhar a contextualização histórica aproximando 

da realidade desse jovem, inserindo-os no processo de aprendizagem por meio da 

empatia histórica, compreensão da temporalidade histórica, significância do 

passado, introduzidos pela multiperspectividade histórica.  

Nessa perspectiva, é possível perceber no trabalho da professora Cleia da 

Rocha Sumiya38 a investigação desenvolvida por meio da ideia de consciência 

                                                
38

 Professora Língua portuguesa da Rede Estadual de Educação do Paraná é 
 
doutoranda em 

estudos literários da Universidade Federal do Paraná, na linha Literatura, História e Crítica. É 
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histórica defendida pelo historiador Jörn Rüsen. A professora realizou uma 

abordagem interdisciplinar entre História e a Literatura, em que retrata a “aplicação 

em sala de aula de uma prática que pudesse progressivamente promover a 

consciência histórica nos educandos, foi adotada a perspectiva teórica da educação 

histórica.” (Artigo em fase de publicação cedido pela autora para análise) 

Para fins de aproximação entre ambas disciplinas, ela fez o uso do chamado 

conceito substantivo Quinhentismo a qual realiza uma abordagem com obras 

literárias e outras fontes históricas, tais como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Além 

disso, desenvolveu a metodologia de pesquisa defendida pela Educação Histórica, 

uma vez que fez o uso dos conhecimentos prévios dos estudantes elencados a 

inserção de diversos elementos levando-os a questionar, refutar ou até mesmo 

confirmar o discurso narrativo acerca do período histórico do achamento do Brasil, 

possibilitando uma visão mais crítica da história e da própria literatura.  

Foi realizada uma segunda análise por meio da pesquisa do professor Geraldo 

Becker39, o qual também desenvolveu seu trabalho pautado na avaliação no ensino 

de história relacionado aos princípios da Educação Histórica. 

Com a proposta de abordagem do conceito substantivo A Luta e as Conquistas 

das Mulheres pelo Direito de Igualdade, o professor realizou um percurso de 

investigação em que lança mão dos conhecimentos tácitos de seus estudantes 

identificando, assim, as carências de aprendizagem referentes à orientação 

temporal.  

A partir dessas carências, o professor realiza uma intervenção pedagógica a 

partir da problematização de fontes históricas variadas a respeito do conteúdo 

escolhido, na qual possibilita aos estudantes uma autonomia no levantamento de 

hipóteses para a construção do pensamento histórico, levando-os a construção de 

narrativas conforme suas análises. 

Desse modo, o professor finaliza sua investigação no processo avaliativo em 

que se buscou a consciência histórica dos estudantes sobre a orientação temporal, 

pois conforme Rüsen   

 

                                                                                                                                                   
integrante do grupo de pesquisas “Estudo sobre ficção histórica no Brasil” da UFPR. Artigo em fase 
de publicação, cedido pela autora para análise. 
39

 Professor de História das redes Estadual e Privada do Estado do Paraná. Mestrando em Educação 
Histórica na Linha de Pesquisa Cultura, Escola e Ensino da UFPR, (Bolsista CAPES DS). Artigo em 
fase de publicação, cedido pelo autor para análise. 
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No início do processo do conhecimento histórico está a carência de 
orientação da vida humana prática. [...] o conhecimento histórico é 
disparado pelas experiências da divergência temporal e precede toda 
probabilidade científica, a que serve de fundamento. Não se pode 
compreender o tipo de pensamento histórico que é especificamente 
científico sem considerar a sua inserção no contexto da cultura histórica do 
seu tempo. Desse contexto emergem as questões fundamentais da 
orientação temporal e da identidade, que a ciência histórica responde à sua 
maneira. A ciência depende da posição assumida pelas historiadoras e 
pelos historiadores profissionais perante os acontecimentos do tempo de 
seu respectivo presente. (RÜSEN, 2015, p. 75) 

 

Além dessa análise privilegiada pelo professor, nas leituras das narrativas 

elaboradas pelos estudantes, é possível perceber outras apropriações do 

conhecimento histórico, tais como a empatia histórica, a visão de mudança como 

também continuidade histórica.  

 

Considerações finais 

 

Embora a análise tenha se pautada em cima de dois artigos, pois eram os que 

tratavam especificamente da temática avaliação, foi possível perceber que em 

ambos os estudos, os professores vem aplicando as ideias defendidas pela 

Educação Histórica como meio de aprendizagem. E vai além disso, mesmo que 

algumas abordagens sejam específicas para a disciplina de História, em momentos 

que foi possível houve uma relação interdisciplinar História-Literatura para o 

processo de cognição em um dos trabalhos pesquisados.  

Portanto, é possível notar que as ideias defendidas seja por Rüsen, Schmidt, 

Cainelli, Barca, Lee, Ashby, dentre outros pesquisadores da Educação Histórica, 

vem se propagando e se difundido não somente entre os professores-pesquisadores 

de história, mas também entre outras áreas que tem demonstrado interesse pela 

metodologia de pesquisa desenvolvida e, desse modo, apresentando resultados no 

processo de aprendizagem histórica. 
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CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO DE JÖRN RÜSEN PARA A FORMAÇÃO 

DOCENTE EM HISTÓRIA E OS REFLEXOS NA PRÁTICA DE ESTÁGIO 

 

Dulceli de Lourdes Tonet Estacheski40 
UNESPAR – União da Vitória 
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Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a relação da teoria com a 
prática, pensando nas contribuições significativas da inserção das discussões sobre 
o pensamento de Jörn Rüsen na formação docente do curso de História do campus 
de União da Vitória da UNESPAR. Analisamos os dados de uma pesquisa realizada 
com estudantes da graduação em Licenciatura em História em relação ao interesse 
pela docência e à concepção de História e ensino que os mesmos constroem ao 
longo do curso. Verificamos que a adesão à proposta teórica de Rüsen altera a ideia 
de um ensino voltado ao conteúdo, fechado em si mesmo, para o ensino voltado ao 
desenvolvimento do pensamento histórico de estudantes. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Estágio supervisionado. Ensino de História. 
 

Introdução 

 

O campus de União da Vitória da UNESPAR possui nove cursos de 

licenciaturas (Pedagogia, História, Filosofia, Biologia, Química, Matemática, 

Geografia, Letras/Inglês, Letras/Espanhol). Os cursos de Pedagogia e História são 

os mais antigos, formando docentes nestas áreas desde 1957.  

Mais de 20 municípios compõem a região de abrangência desta instituição, 

sendo, portanto, inegável a sua importância. Hoje a cidade de União da Vitória conta 

com outras instituições de ensino superior com cursos nas mais diversas áreas, 

engenharias, saúde, direito, mas a única instituição pública é a UNESPAR com seus 

cursos de licenciatura.  

O debate sobre quem busca o vestibular para as licenciaturas não é novo. 

Primeiro se apontava para o fato de ser a única opção de cursos de nível superior na 

cidade, depois para o fato de ser a única instituição pública. Existe um discurso do 

senso comum de que pessoas mais favorecidas, social e economicamente, buscam 

outros cursos nas instituições privadas da cidade ou se deslocam para outras 

regiões, ficando para os cursos de licenciaturas as pessoas que não veem outra 

possibilidade de educação superior.  
                                                
40
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Tal percepção, reflexo da constante desvalorização do/a profissional da 

educação, que faz a sociedade entender ser inacreditável que pessoas optem pela 

docência, é preocupante, já que teríamos docentes descompromissados/as com a 

própria profissão, pois enquanto discentes de graduação só buscam um diploma de 

nível superior e não a formação para a docência em si. Essa ideia de professores/as 

que não queriam ensinar, aliada à ideia de que estudantes nas escolas de hoje não 

querem aprender, opinião do senso comum, revelaria uma catástrofe educacional. 

Esses pensamentos, em 2013, moveram o interesse em pesquisar junto a 

discentes do curso de História da UNESPAR, campus de União da Vitória, os 

motivos que os/as teriam conduzido ao curso; se a docência em História foi ou não a 

motivação inicial; se esta ideia se alterou ao longo do curso e por quais motivos; 

bem como quais são as ideias que estes/as discentes têm sobre o papel da 

disciplina e do/a professor/a de História nas escolas, no início da formação docente 

e no final dela.  

A pesquisa é feita com estudantes que iniciam a disciplina de Didática da 

História, no segundo ano do curso e se repete nos anos seguintes, até a conclusão 

do curso, visando perceber o desenvolvimento de suas ideias em relação à 

docência. Esse artigo apresenta a análise das ideias da primeira turma participante 

da pesquisa em 2013, quando estavam no segundo ano de sua graduação em 

História, e as ideias que trazem agora, no seu último ano de graduação em 2015.  

Paralela a essa reflexão, analisamos também as mudanças pelas quais o 

próprio curso tem passado nestes últimos anos, em especial as motivações que 

levaram à alteração da matriz curricular do curso em 2011 e que motivam novas 

alterações para 2017 e as contribuições do pensamento de Jörn Rüsen para a 

formação docente em História. 

 

Dados da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário escrito que não exigia a 

identificação do sujeito, apenas identificava a série do curso de História que o 

mesmo cursava. Essa proposta foi entendida como mais adequada para que 

estudantes sentissem maior liberdade para suas respostas. Em setembro de 2013, 

68 estudantes das quatro turmas do curso responderam as questões da pesquisa 

em sua primeira etapa. 
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A primeira questão versava sobre o interesse ou não pela docência ao optar 

pelo curso de história e a pesquisa revelou que a maioria ingressa no curso com 

interesse em atuar na área após a formação, desconstruindo um estereótipo em 

relação à busca pelos cursos de licenciatura somente por ser a única opção gratuita 

na região. 

Detalhando, foram 38 pessoas que disseram que sim, ingressaram por desejar 

a docência como profissão, e 30 que não. Esse percentual negativo é considerável, 

revelando que muitos fazem o vestibular para História, apenas porque querem um 

diploma de graduação e o curso é gratuito, ou porque gostam de História, mas os 

dados da pesquisa revelam também que ao longo do curso ocorrem mudanças de 

percepção e o número de interessados na docência no momento da pesquisa, passa 

para 51 pessoas, dos 68 que participaram dela. 

Para esse artigo, escolhemos trabalhar com as respostas da turma que em 

2013 estava no segundo ano do curso por dois motivos: primeiro, porque é nessa 

série, com a primeira disciplina voltada diretamente ao ensino e aprendizagem da 

História, Didática da História, que se explora de forma mais efetiva o debate sobre a 

docência. É um momento do curso em que estudantes passam a refletir mais 

sistematicamente sobre a profissão, revelando com mais clareza suas dúvidas em 

relação a ela. E segundo, porque nos foi possível, nesse ano de 2015, em que a 

turma está no quarto ano do curso, refazer a pesquisa para analisar as possíveis 

mudanças no pensamento dos mesmos sujeitos. 

Em 2013, quinze pessoas dessa turma responderam à pesquisa, sete delas 

não queriam exercer a docência, escolheram o curso por outros motivos e oito 

queriam. Dessa turma, treze pessoas responderam às perguntas em 2015. Dentre 

as pessoas que responderam, encontramos as oito que queriam ser docentes desde 

o início ainda no curso, e dessas, apenas uma mudou de opinião, abandonando o 

desejo de ser professor/a, duas das pessoas que não queriam a docência, já não 

estão no curso, e as cinco outras pessoas que não queriam, mudaram de opinião no 

decorrer destes anos e hoje pretendem ser professores ou professoras após a 

graduação. 

A pessoa que mudou sua opinião ao longo do curso, afirmando não querer 

mais ser docente após a graduação, declarou o seguinte: “Percebi que a profissão 

exige um nível de dedicação que eu não tenho, apesar de minha paixão pela 

disciplina, não me considero apto para exercer a docência.”. Tal resposta demonstra 
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maturidade na percepção de si mesmo e em relação à docência e à disciplina de 

História. 

Entre os motivos para a mudança de opinião em termos positivos em relação à 

docência, encontramos quem tenha se encantado com a própria disciplina: “Através 

da história consegui perceber o quão brilhante é o mundo, seja sua geografia 

histórica, os valores culturais, as muitas faces que as sociedades possuem e etc.”. 

Duas pessoas revelaram que tiveram uma boa experiência de estágio e isso as 

motivou a optar pela profissão: uma declarou: “As experiências em sala de aula, 

através do contato com os alunos” e outra: “Ao decorrer do curso, os estágios me 

fizeram repensar, já que tive experiências boas, mas tenho medo de não ser uma 

boa professora”. 

O que revela uma preocupação importante, pois a docência não pode se tratar 

apenas de uma realização pessoal, ela é trabalho que interfere na vida de outros 

sujeitos. Ser uma boa professora não é apenas algo que pode nos trazer uma 

satisfação, mas é questão de compromisso com o outro, com a formação de outras 

pessoas, ou como nos alertou Hannah Arendt (199) ao discorrer sobre a 

responsabilidade docente, é compromisso com a inserção de sujeitos no mundo. 

Uma das partes que me agradam nas Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação 

Básica do Paraná (2008) é a que afirma que a escola contribui para determinar o 

tipo de participação que estudantes terão na sociedade ao definir que tipo de 

formação deseja proporcionar aos sujeitos. Nesse processo está a responsabilidade 

docente. Não se trata, é claro, de uma via de mão única, porém assumir o 

compromisso é imprescindível. 

Duas dessas cinco respostas que obtivemos em relação à mudança de opinião 

sobre a profissão merecem destaque: a primeira afirma que: “Quando iniciei o curso 

não sabia bem o que era a docência, mas no decorrer deste descobri que a História 

pode mudar a nossa realidade”, para essa pessoa “ser professor de História é ajudar 

os alunos e alunas a mudarem sua realidade” e o papel da disciplina escolar de 

História é o de “proporcionar o conhecimento sobre a sua realidade e muda-la de 

forma que estes alunos e estas alunas possam fazer parte da sociedade e não ser 

manipulada por esta”. E a segunda resposta declara que: “A vontade de querer 

mudar algumas coisas que eu acredito estarem errado, e sendo professora de 

História acredito ser possível, além de ajudar os alunos a terem um pensamento 

crítico e não apenas aceitarem o que lhes é imposto.”. Para ela o papel do/a 



98 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

professor/a de História “não é apenas ensinar História, mas ensinar o porquê de se 

estudar História. O professor e professora tem o dever de mostrar diferentes lados 

sobre a história, para o seu aluno produzir o conhecimento” e a importância da 

disciplina escolar de História refere-se ao “entender a sociedade em que estão 

vivendo, as relações culturais das sociedades, perceber o ‘outro’ e aceitá-lo, gerar 

um novo conhecimento para os alunos, para eles serem capazes de ter opiniões, 

suas próprias opiniões”. 

A ideia da emancipação dos sujeitos está aqui posta. Esses/as graduandos/as 

mudaram sua opinião em relação à docência por terem compreendido que a 

disciplina escolar de História supera seu caráter conteudista, por tanto tempo 

propagado, e se direciona para o que Isabel Barca salienta em seu texto ‘O papel da 

educação histórica para o desenvolvimento social’ (2011, p. 40) de que 

 

esta é, acima de tudo, uma proposta de dar poder às pessoas, ao criar 
gente livre, com ideias próprias e atentas ao que se passa a sua volta em 
vez de simples cidadãos-robôs, muito competentes tecnicamente, mas que 
pensam o que os media (e outros poderes) lhes ‘propõem’ pensar. 

 

A indecisão apontada por um estudante, na pesquisa de 2013, em relação a 

ser ou não professor após a formação foi justificada pela diferença que vê na 

História como disciplina escolar e seu estudo na academia. Para ele “ser professor é 

algo complexo” e se revela na tarefa de “auxiliar o aluno na formação de uma 

consciência histórica”. Há nestas respostas uma superação da ideia de professor ou 

professora de História como profissional que se preocupa apenas com os conteúdos 

da disciplina, com o domínio do saber histórico, não retirando, evidentemente, a 

importância desse saber para a docência. A complexidade de “ser professor ou 

professora” estaria na preocupação com a aprendizagem histórica dos alunos e 

alunas e não apenas com o ensino do conteúdo. 

Para Rüsen, não é válida a concepção de ensino como “ferramenta que 

transporta conhecimento histórico dos recipientes cheios de pesquisa acadêmica 

para as cabeças vazias dos alunos” (RÜSEN, 2010, p. 23). Para o autor a educação 

histórica é um processo intencional e organizado de formação de identidade. O 

passado rememorado ajuda a entender o presente e perspectivar o futuro. A 

História, portanto, como disciplina a ser ensinada e aprendida precisa orientar para a 

vida. Nesse sentido, ensinar História não se pauta apenas na transposição didática 
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de conteúdos. Mas preocupa-se com o desenvolvimento da consciência histórica de 

estudantes, cuja função é ajudar “a compreender a realidade passada para 

compreender a realidade presente” (RÜSEN, 2010, p. 56). 

Entre as justificativas para a permanência da intenção de atuar na docência 

após a graduação de graduandos/as entrevistados/as agora em 2015, aparece o 

gosto pela disciplina de História, como declara um dos sujeitos da pesquisa: “As 

confirmações vem pelo gosto da disciplina. Quando gostamos muito de algo 

desejamos apresentar isso aos outros, e a prática docente vem ao encontro disso”; o 

interesse pela docência que aparece nessas respostas: “A minha paixão pela sala 

de aula apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelas escolas como má 

estrutura, falta de material didático e também alguns alunos. Mas ser professor é 

maravilhoso.”, “O que me confirma minha opinião é a paixão pela licenciatura” e 

“Acredito na educação apesar dos pesares, ainda acho que através da mesma que 

podemos conseguir melhoras e quero sim fazer parte desse meio.”; e por fim, a 

relevância do estágio supervisionado como atividade prática que fortaleceu o 

interesse pela sala de aula. Uma pessoa relatou que “Ao começar a lecionar vi que 

isso é realmente o que eu quero” e outra salientou que “Os estágios me fizeram 

gostar da sala de aula.”. 

Em linhas gerais, a pesquisa revelou um alento para a formação docente. Os 

dados salientam que o trabalho desenvolvido tem cumprido seus objetivos de 

fomentar a reflexão sobre a docência e que a prática de estágio exerce papel 

fundamental no desenvolvimento da percepção sobre a responsabilidade docente. A 

pesquisa demonstrou que é equivocado o senso comum de desinteresse geral pela 

profissão e que as mudanças positivas ou negativas de opinião sobre o desejo ou 

não de assumir a docência após a graduação são reflexo de maturidade reflexiva. 

 

Reflexões a partir das mudanças no curso e as contribuições do pensamento 

de Jörn Rüsen 

 

Na pesquisa de 2013 constatamos que a maioria dos alunos e alunas não 

apenas ingressaram no curso para tornarem-se professores, mas mantiveram sua 

posição inicial no decorrer do curso. Isto foi motivado, segundo os relatos, por 

incentivos e qualidade de docentes do curso, pela compreensão da importância da 

disciplina para a educação básica ao proporcionar o entendimento da realidade, 
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movendo os alunos e alunas a questionarem e agirem no mundo e pela participação 

em projetos, como o PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

docência41 e as experiências de estágio. 

Entre aqueles e aquelas que mudaram positivamente de opinião em relação à 

docência as justificativas para tal postura se referem aos conhecimentos adquiridos 

no decorrer do curso, tanto os conteúdos próprios das disciplinas específicas quanto 

os saberes em relação ao ensino e à aprendizagem histórica.  

Nas respostas dos alunos do 4º ano de 2015 percebemos um amadurecimento 

maior no pensar-se professor ou professora de História. Nelas não aparecem, por 

exemplo, um delegar o interesse ou desinteresse pela docência aos professores e 

professoras do curso, por suas aulas, por suas posturas e nem aos conteúdos 

específicos das disciplinas. O foco da reflexão voltou-se para eles/as mesmos/as, 

para suas posturas, sua responsabilidade, seu interesse na atuação docente. 

Vemos, portanto, resultados bastante positivos no entusiasmo de alunos e 

alunas do curso de História da UNESPAR/União da Vitória para a atuação na 

educação básica e também no ensino superior, muitos de nossos alunos e alunas 

tem passado em seleções de mestrado em diferentes instituições (UFPR, 

UNICENTRO, UEPG, UEL, UNESP, UFSC). O que não pode ser motivo apenas de 

euforia, mas sim de despertar para a responsabilidade frente a tal questão. Oliveira 

(2012) ao discorrer sobre a dicotomia da formação específica versus a formação 

pedagógica nos cursos de licenciatura em História destaca a carência de produções 

escritas a este respeito e apresenta o que ela chama de duas dimensões da 

produção do conhecimento histórico: o ensino e a pesquisa. Para Oliveira, as tarefas 

para quem deseja atuar como profissional de História consistem na pesquisa, na 

escrita histórica, na preservação, organização e sociabilidade de fontes, nas 

políticas de musealização, nas construções de expectativas de aprendizagem e 

concepção do trabalho docente para além da sala de aula, com atividades de 

planejamento, formação continuada, avaliação escolar. Para capacitar estudantes 

para atuarem em todas essas diferentes ações é preciso um empenho contínuo de 

docentes e discentes, que são os sujeitos da formação universitária. Professores e 

professoras com capacitação adequada com alunos e alunas que não se sentem 

                                                
41

 O curso de História da UNESPAR, campus de União da Vitória, possui um projeto PIBID em 
andamento. É o projeto ‘História da África e da cultura afro-brasileira: para além das leis, rumo à 
cidadania’, idealizado pelo professor Dr. Ilton Cesar Martins e coordenado pela professora Dra. Kelly 
Cristina Viana. 
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responsáveis pela própria formação podem gerar uma formação tão inadequada 

quanto aquela proporcionada por discentes aplicados que possuem docentes, cuja 

competência é questionável. Da mesma forma que entendemos que o papel do 

professor ou professora de História na educação básica é proporcionar 

possibilidades aos alunos e alunas para desenvolverem sua capacidade de pensar 

historicamente, mas o pensamento em si depende do sujeito que pensa e não 

somente de quem o estimula a pensar, na formação docente a via é a mesma. Os 

professores e professoras do ensino superior precisam criar as possibilidades para 

uma boa formação enquanto cabe aos acadêmicos e acadêmicas dedicarem-se a 

elas. 

E o que tem feito o curso de História para cumprir a parte que lhe cabe na 

formação eficaz de profissionais em História? Em 2002 implantou-se uma nova 

matriz que inseriu no curso de História a disciplina de monografia. Anteriormente era 

exigida de estudantes a produção de um trabalho final para a conclusão de curso 

que era composto de uma pesquisa em relação a determinado tema histórico 

acompanhada do relato de experiência do ensino de tal temática na educação 

básica. A inserção da produção monográfica no terceiro ano do curso e para além 

dela, a produção do trabalho final de estágio supervisionado no quarto ano do curso 

visava a possibilidade de ampliação da capacidade de pesquisa, escrita e ensino da 

História. 

A pesquisa, embora fosse antes também desenvolvida, não era voltada para a 

escrita de uma monografia e a alteração fez com que uma preocupação maior em 

torno dela se desenvolvesse entre estudantes. O lado positivo disso se revelou no 

aumento de procura posterior à graduação pela continuidade da vida acadêmica em 

cursos de especialização e mestrado em História. Por outro lado, a parte do curso 

destinada à formação docente era composta por disciplinas vinculadas à área de 

Educação, tanto em relação aos conteúdos quanto aos docentes que nelas 

atuavam. E tal realidade fazia ressaltar o que Oliveira (2012) chama de dicotomia da 

formação específica versus formação pedagógica, mencionada anteriormente. 

A pesquisa representava a produção do conhecimento histórico que encantava 

estudantes do curso. A área de ensino significava uma área oposta e aparentemente 

menos importante ou interessante. Enquanto escrever sobre os resultados de suas 

pesquisas era uma tarefa prazerosa, refletir sobre o ensino era enfadonho porque as 

discussões existentes eram tão distantes da área de conhecimento própria e parecia 
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tão difícil relacionar a teoria e o conhecimento histórico com as reflexões sobre o 

ensino e a aprendizagem escolar. Afirmo tais questões pela experiência vivenciada 

no curso, por colegas e por mim mesma. Muito embora, meu interesse inicial e 

constante no curso era de tornar-me professora, o curso gerou em mim maior gosto 

pela pesquisa. 

Com o interesse e o compromisso com a pesquisa histórica ampliado no curso 

a preocupação seguinte foi direcionada para os rumos que a formação para a 

licenciatura deveria tomar. E a matriz curricular foi rediscutida e alterada em 2011, 

sendo suprimidas as disciplinas de Estrutura e Funcionamento de Ensino, Psicologia 

da Educação e Didática, que eram organizadas e ministradas por profissionais da 

área de Educação, e inserida a disciplina de Didática da História, que deveria 

atender as demandas de temáticas essenciais que eram incorporadas pelas 

disciplinas então suprimidas e promover o conhecimento pela lógica da ciência de 

referência, a História. 

O que motivou tais mudanças? Cardoso (2008, p. 154) argumenta que 

 

No Brasil a Didática da História é frequentemente entendida como um tema 
subordinado à área de Educação, sem vínculos com a atuação do 
pesquisador da área de História. Essa concepção se fundamenta na crença 
de que o papel da didática é adaptar ao contexto escolar o conhecimento 
criado pelos historiadores. 

 

O autor, porém argumenta que a Didática da História não pode ser vista como 

um mero facilitador da aprendizagem e deveria ser pensada a partir da própria 

História. As reflexões que surgiram da constatação dos indicativos de desinteresse 

de crianças e adolescentes pelo conhecimento histórico escolar e dos insucessos 

escolares em relação a aprendizagens históricas significativas moveram diferentes 

estudos. Citamos os estudos de Schmidt (2009) e de Barca (2011, p. 1) que 

reforçam a ideia de que a aprendizagem histórica deve suplantar a simples recepção 

de informações históricas e equipar estudantes com estratégias cognitivas que lhes 

permitam orientar-se pessoal e socialmente ao saber cruzar tais informações, “ler os 

implícitos e o que é explicitamente negado”, questionar, investigar, e também 

ressaltamos a importância do pensamento de Rüsen (2001) que aponta a razão 

como força motora do pensamento histórico. 

Para Rüsen (2012) a didática da história lida com três fatores fundamentais 

para a aprendizagem histórica. Primeiro com a consciência histórica dos indivíduos, 
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que nasce na vida prática, das experiências na realidade social, no tempo e espaço 

em que os sujeitos estão inseridos. Segundo, com a historiografia que se ocupa do 

modo com que a história é criticamente escrita. E terceiro, com o ensino da história, 

especialmente no âmbito escolar. O autor lembra que embora o ensino de História 

tenha sido considerado um tema de menor valor para muitos historiadores/as por um 

determinado tempo, relegado apenas a profissionais da Educação, essa realidade 

tem mudado e historiadores/as tem sido “confrontados com o desafio do papel 

legitimador da história na vida cultural e na educação” (RÜSEN, 2010, p. 29). 

A Didática da história, por um tempo vista como auxiliar da didática geral, vista 

como disciplina pedagógica, fato que foi “exacerbado pela tradicional mentalidade 

estreita de muitos historiadores profissionais que excluíam todas as questões de 

função prática da história de uma autorreflexão histórica séria” (RÜSEN, 2010, p. 31) 

é novamente entendida como propiciadora da análise de todas as formas e funções 

do raciocínio e conhecimento histórico na vida cotidiana, prática. Ela se ocupa da 

metodologia de instrução na sala de aula; das funções e usos da história na vida 

pública; das metas para educação histórica nas escolas; da análise geral da 

natureza, função e importância da consciência histórica. 

Dentro deste contexto, refletir sobre a formação docente em História ganha um 

novo sentido, pois o foco de atenção supera a preocupação com reflexões sobre o 

‘como ensinar’ de forma mais dinâmica, o que muitas vezes se pauta apenas em um 

interesse por parte de docentes já graduados e docentes em formação em tornar 

sua aula mais atrativa ou simplesmente ocupar o tempo em sala de aula de uma 

forma que mantenha os alunos e alunas envolvidos nas atividades propostas, 

avançando para o empenho real em propiciar oportunidades de desenvolvimento do 

pensamento histórico de estudantes. 

Ao assumir esta perspectiva de formação com a disciplina Didática da História, 

o curso de História da UNESPAR/União da Vitória tem encontrado resultados 

positivos em relação ao entendimento de discentes sobre a função da disciplina de 

História e também do papel de docentes de História no ensino fundamental e médio. 

As respostas às perguntas sobre a importância da disciplina de História na educação 

básica e sobre o papel do professor ou professora de História na pesquisa realizada 

com os 68 alunos e alunas do curso revelaram um entendimento geral de que 

aprender história é mais do que apenas adquirir informações a respeito do passado, 

é ter a capacidade de questionar esse passado à luz das experiências presentes e 
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encontrar respostas que permitam não apenas a compreensão de si mesmos e do 

mundo, mas também que direcionem a sua ação no mundo. Desta forma, não cabe 

ao professor ou professora apenas a tarefa de ‘transmitir’ saberes, mas de 

proporcionar a estudantes as oportunidades para sua construção. 

Reflexos disso são perceptíveis nos Trabalhos finais de estágio supervisionado. 

Em trabalhos anteriores às discussões referentes à didática da história e à educação 

histórica os relatos de experiência focavam no conteúdo ministrado, havia um artigo 

científico sobre o tema ensinado como um capítulo desse trabalho final, o que não 

significa um problema em si. É importante trazer a reflexão sobre o sentido de se 

ensinar determinada temática, mas a questão é que não se escrevia sobre o ensino 

do tema e sim sobre o conteúdo histórico em si. Então havia a monografia e ainda o 

artigo sobre o tema, demonstrando o foco na pesquisa e também na ideia de que a 

didática era uma forma de adaptar a discussão acadêmica para o espaço escolar. 

Isso foi superado. Bem como foi superada a discussão dos resultados obtidos no 

estágio final pautada na tabela de notas dos alunos nas atividades propostas. O que 

se analisa agora, para pensar o desenvolvimento da aprendizagem histórica, são as 

narrativas históricas dos estudantes. As obras de Rüsen, de Schmidt, Cainelli, 

Barca, já mencionadas, tem nos auxiliado na superação de um ensino focado 

apenas no conteúdo, fechado em si mesmo. 

As reflexões que tem ocupado o colegiado de História nesse momento se 

voltam justamente para um repensar a matriz do curso visando fortalecer a formação 

docente. Disciplinas voltadas à docência devem constar na matriz desde o primeiro 

ano do curso e não apenas do segundo ano em diante, como agora. E uma atenção 

maior às práticas pedagógicas deve ser dispensada pelas demais disciplinas na 

implementação de Oficinas de Ensino de História Antiga, Medieval, da América, do 

Paraná, Africana, dos povos indígenas e assim por diante. 

A licenciatura em História está muito longe de ser uma área de desencanto, 

procurada apenas por pessoas que não tem condições de ingressar em outros 

cursos. As mazelas da educação preocupam, mas não destroem o interesse pelo 

ensino. Ao contrário, reforçam o compromisso com a qualidade da formação 

docente.  
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Resumo: Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido dentro do domínio científico da 
Educação Histórica, cujos fundamentos estão ancorados na epistemologia da 
História e na teoria da Consciência Histórica (RÜSEN, 2010). Busca discutir o 
processo de ensino-aprendizagem, especificamente a questão da avaliação da 
aprendizagem histórica em sala de aula, a partir do estudo de um caso realizado 
com 37 estudantes cursando o 2º ano do Ensino Médio de um colégio de Curitiba – 
PR, sobre o conceito substantivo a luta e as conquistas das mulheres pelo direito de 
igualdade (LEE, 2005). Sua sistematização e desenvolvimento ocorreram a partir do 
curso “Avaliação e Educação Histórica: teoria, pesquisa e prática”, ministrado e 
orientado pela professora Dra. Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt, coordenadora 
do Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH), da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná (SEED/PR) e a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba (SME). O 
percurso da pesquisa foi fundamentado nos princípios investigativos da Pesquisa 
Qualitativa de natureza empírica e interpretativa, por meio de fichas confeccionadas 
para análise das narrativas produzidas pelos estudantes.  
 
Palavras-chave: Educação Histórica. Epistemologia da História. Consciência 
Histórica. Aprendizagem histórica. Narrativas. 
 

Introdução 

 

O presente trabalho de pesquisa realizou-se a partir do curso “Avaliação e 

Educação Histórica: teoria, pesquisa e prática”, ministrado e orientado pela 

professora Dra. Maria Auxiliadora dos Santos Schmidt coordenadora do Laboratório 

de Pesquisa em Educação Histórica (LAPEDUH), da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Estado do 

Paraná (SEED/PR), Núcleo Regional de Educação (NRE) e Secretaria Municipal de 

Educação de Curitiba (SME), cuja proposta foi discutir por meio do aporte teórico e 

metodológico da Educação Histórica e da teoria da Consciência Histórica (RÜSEN, 
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2010), o processo de ensino-aprendizagem, especificamente a questão da avaliação 

da aprendizagem histórica em sala de aula. 

O percurso da investigação foi pautado nos princípios investigativos da 

Pesquisa Qualitativa de natureza empírica e interpretativa e desenvolvida em quatro 

momentos: o primeiro, denominado categorização dos conhecimentos prévios, 

ocorreu por meio da exposição de duas imagens e da análise de narrativas 

produzidas a partir de uma pergunta sobre um tema previamente definido, é a partir 

desse momento que algumas carências na aprendizagem em História são reveladas 

pelos estudantes. 

O segundo momento caracterizou-se pelas propostas de intervenção pautadas 

na problematização de fontes históricas diversificadas possibilitando “uma análise 

crítica sobre o processo de construção do conhecimento histórico e dos limites de 

sua compreensão” (PARANÁ, 2008, p. 70), sendo fundamental para que se entenda  

 

[...] as diferentes interpretações de um mesmo acontecimento histórico; a 
necessidade de ampliar o universo de consultas para entender melhor 
diferentes contextos; a importância do trabalho do historiador e da produção 
do conhecimento histórico para a compreensão do passado; que o 
conhecimento histórico é uma explicação sobre o passado que pode ser 
complementada com novas pesquisas e pode ser refutada ou validada pelo 
trabalho de investigação do historiador. (PARANÁ, 2008, p. 70) 

 

No terceiro momento, foi solicitada a elaboração de uma narrativa por meio de 

um documentário com duração máxima de 4 (quatro) minutos, que foi apresentado, 

discutido e problematizado em um seminário, visando a troca de experiências, de 

interesses e de interpretações. 

O quarto momento buscou verificar por meio de uma ficha criada e utilizada 

como instrumento de metacognição se o critério de avaliação “orientação temporal”, 

definido após o estudo exploratório foi atingido pelos estudantes, a importância 

desse trabalho “consiste, fundamentalmente, no processo de autorreflexão por parte 

do aluno acerca da relação que estabeleceu com os conteúdos”. (SCHMIDT; 

CAINELLI, 2004, p. 186) 

Nas considerações finais, por meio de uma “reflexão acerca do percurso de 

produção do conhecimento histórico” (URBAN, 2011, p. 183) são apresentados e 

discutidos os resultados desse trabalho de pesquisa sobre o processo de avaliação 

da aprendizagem no ensino de História, pautados nos referenciais teóricos e 

metodológicos da Educação Histórica e da teoria da Consciência Histórica. 
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Referencial teórico metodológico: pressupostos da investigação 

 

A partir de meados da década de 1980 e início de 1990, novos paradigmas 

relacionados à disciplina de História passam a ser pensados. As perspectivas 

concentram-se numa ruptura com o ensino tradicional, centrado na figura do 

professor como um transmissor de conhecimentos e do estudante como um receptor 

passivo; a partir desse momento por meio de discussões e debates, pretende-se-se 

recolocar esses sujeitos como produtores de conhecimento histórico. 

Nesse sentido, buscando atender às transformações da sociedade referentes 

às novas gerações, algumas mudanças foram propostas nos currículos de História, 

como por exemplo, o trabalho de conteúdos em eixos temáticos na tentativa de 

superar a organização cronológica de ensinar História por meio da incorporação de 

inovações metodológicas desenvolvidas com trabalho por meio de linguagens 

culturais como cinema, fotografia, música, documentos escritos e na busca de novos 

caminhos para avaliação pautados em um trabalho contínuo que privilegie a 

aprendizagem como um processo diagnóstico, processual, formativo, que busque o 

crescimento do estudante e não apenas sua classificação e exclusão. (SCHMIDT; 

CAINELLI, 2004, p. 14-17) 

Para avaliar a aprendizagem em História torna-se importante que algumas 

questões sejam consideradas pelo professor, como a sistematização, a finalidade, 

os objetivos, o instrumento, o significado e os critérios que serão utilizados nesse 

processo, possibilitando aos estudantes evidenciar o seu “aprendizado, as relações 

que vem se estabelecendo entre o novo conhecimento e as aprendizagens 

anteriores, e as relações que fazem entre o conteúdo aprendido e  a realidade 

histórico concreta em que se situam.” (KENSKI, 1995, p. 142) 

Uma avaliação desenvolvida dentro do domínio científico da Educação 

Histórica, deve começar levando-se em conta os conhecimentos prévios que os 

estudantes levam para o ambiente escolar, por serem construções pessoais, são 

marcos de referência de seu desenvolvimento cognitivo, “conferem significados aos 

conteúdos e realizam os três princípios da aprendizagem histórica: a experiência, a 

interpretação e a orientação.” (SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 186) 

Ao atribuir significado ao tempo, o indivíduo manifesta a consciência histórica, 

seu funcionamento se dá por meio da memória e é por meio dela que “o passado se 
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torna presente de modo que o presente é entendido e perspectivas sobre o futuro 

podem ser formadas” (RÜSEN, 2011, p. 79), sua explicitação se dá por meio da 

narrativa histórica, forma linguística vista e descrita como uma operação mental que 

a processualidade e a particularidade da consciência histórica podem ser reveladas 

didaticamente, levando ao aprendizado histórico por meio da construção de sentido 

sobre a experiência do tempo. (RÜSEN, 2011, p. 43) 

Interpretar a experiência temporal faz parte do pensamento histórico e se 

baseia em uma constituição mental específica de sentido, segundo Jörn Rüsen 

(2015, p. 42) “pode ser desmembrada em quatro componentes naturalmente 

interdependentes, mais ainda, imbricados: experiência ou percepção, interpretação, 

orientação e motivação”, ainda para este autor: 

 

Essas atividades podem ser representadas em uma sequência temporal: a 
geração histórica de sentido é posta em movimentos, inicialmente, pela 
experiência de uma mudança temporal. Essa mudança põe em questão o 
ordenamento da vida dos sujeitos humanos e carece, por conseguinte, em 
uma segunda etapa, de interpretação. Essa interpretação se insere, em 
uma terceira etapa, na orientação cultural da existência humana, em seu 
ordenamento. No quadro dessa orientação, a irritação, causada pela 
experiência das mudanças temporais perturbadoras, pode ser controlada. 
Da experiência interpretada do tempo podem surgir, no quadro mesmo da 
orientação, motivações para o agir humano. (RÜSEN, 2015, p. 43) 

 

Portanto, essas quatro atividades ao serem articuladas pelo sentido, levam o 

homem a interpretar a si mesmo e “compreender o mundo humano em sua extensão 

temporal.” (RÜSEN, 2015, p. 43) 

 

Categorização dos conhecimentos prévios 

 

Procurando problematizar o tema previamente escolhido, A luta e as 

conquistas das mulheres pelo direito de igualdade, foram apresentadas duas 

imagens aos estudantes: a primeira de Isidore Stanislas, séc. XVIII, retrata a Sessão 

de abertura dos Estados Gerais na França; a segunda, de autor desconhecido 

mostra uma mulher montada em um cavalo com uma arma na mão. 

Para o estudo exploratório, foi confeccionada uma ficha contendo o nome e 

uma pergunta “para investigar os conhecimentos prévios a partir dos objetivos de 

ensino planejados para a temática” (FERNANDES, 2007, p. 7), a ser respondida na 

forma de narrativa. Com base em seus conhecimentos e na iconografia 
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apresentada, o que você conhece sobre as influências da Revolução Francesa na 

Atualidade? 

Após o preenchimento, as fichas foram recolhidas e iniciou-se o processo de 

análise e categorização dos conhecimentos prévios apresentados pelos estudantes 

nas narrativas. Nesse processo ficou constatado que dos 37 (trinta e sete) 

estudantes pesquisado, 25 (vinte e cinco) fizeram relação com a liberdade de 

expressão e a luta pelos direitos de igualdade, como relata D. R. “Acredito que a 

Revolução atualmente, influenciou na liberdade de expressão, mostrando ao povo 

que nós temos capacidade de lutar pelos nossos direitos”, e J. C. M. “A Revolução 

Francesa é um símbolo de liberdade para aqueles que estão sujeitos a governos 

corruptos e opressores.” 

Mudanças no tipo de governo foi citada por 7 (sete) estudantes, segundo L. C. 

“aconteceu na França, um lugar que era Absolutista, ou seja, o Rei manda em tudo, 

e depois disso começou a ser democrático, o Rei não manda mais em tudo e 

começou a ter 4 anos no poder, e o povo vota em seu novo líder”, e E. G. “A 

Revolução Francesa influenciou nas democracias de hoje em dia, na livre escolha 

de cada um e livre comércio, formulando os conceitos democráticos contra um 

governo absolutista.” 

A influência na Inconfidência Mineira é mencionada por 5 (cinco) estudantes, 

conforme N. R. “A Revolução Francesa foi um acontecimento muito importante, seus 

ideais influenciaram vários movimentos ao redor do mundo, como por exemplo, a 

Inconfidência Mineira”, ou M. V. “A Revolução Francesa foi um grande marco na 

história. Teve grande influência na economia da França e com isso originou diversos 

movimentos, e um deles é a Inconfidência Mineira.” 

Com o processo de categorização, ficou evidente a invisibilidade da 

participação da mulher na Revolução Francesa e na luta por seus direitos de 

igualdade, pois mesmo com a imagem e a pergunta apresentadas no início do 

processo de investigação, os estudantes não fizeram nenhuma menção a esses 

fatos em suas narrativas. Com o intuito de oportunizar a reflexão sobre as narrativas 

elaboradas nas fichas, a problematização foi realizada em sala de aula junto aos 

estudantes, “esse momento é importante porque permite a partilha, o conflito e a 

discussão das diferentes concepções apresentadas”. (SCHMIDT; CAINELLI, 2004, 

p. 186) 
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Propostas de intervenção 

 

A intervenção pedagógica buscou discutir não só a participação da mulher na 

Revolução Francesa, mas a luta e as conquistas pelos direitos de igualdade, nesse 

sentido buscou-se no aporte teórico e metodológico da Educação Histórica, 

subsídios para trabalhar com fontes históricas diversificadas visando ir ao encontro 

da proposta do curso que é a avaliação da aprendizagem histórica e sua finalidade, 

ou seja, a questão da avaliação direcionada para “o âmbito da teoria da 

aprendizagem fundamentada na teoria da formação da consciência histórica, 

situadas no campo de investigação da Educação Histórica.” (SCHMIDT, 2015, p. 1) 

A partir da escolha da temática a ser trabalhada, o passo seguinte foi 

selecionar como critério para o processo de avaliação a questão da orientação 

temporal, ou seja, se ao trabalharem com fontes históricas diversificadas os 

estudantes interpretavam as mudanças que ocorreram e ao interpretá-las eles 

conseguiam se localizar temporalmente, reconhecendo  

 

[...] a complexidade das ideias de mudança e continuidade em História, 
integrando noções sobre diferentes ritmos de evolução (longa, média e 
curta duração; evolução e ruptura) e múltiplas perspectivas sobre sentidos 
de mudança (progresso, declínio, ciclo) e permanência (estabilidade, 
inevitabilidade). (BARCA, 2011, p. 121) 

 

Para problematizar as diferentes temporalidades o processo de intervenção foi 

trabalhado em 4 (quatro) momentos. No início foram apresentadas 2 (duas) fontes: a 

primeira, o Preâmbulo, o Título I (Dos Princípios Fundamentais), o Capítulo II (Dos 

Direitos Sociais) e o Capítulo IV (Dos Direitos Públicos) da Constituição de 1988, a 

segunda, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791, documento que 

foi elaborado por Marie Gouze (1748-1793) para igualar à do homem. 

No segundo momento o trabalho pautou-se  na análise e no debate da Lei n. 

11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, denominada Lei Maria da Penha. No 

terceiro foram exibidas duas fontes: a primeira, o Decreto nº 21.076 de 24 de 

fevereiro de 1932, que Decreta o Código eleitoral no Brasil, a segunda, uma foto do 

jornal A Lanterna, retratando um grupo de mulheres comemorando o dia 24 de 

fevereiro de 1932, data da conquista do direito ao voto feminino em território 

brasileiro. 
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No quarto momento, foram trabalhados a imagem e o artigo Revolução 

francesa e feminina: mulheres lutam ao lado dos homens pelos ideais 

revolucionários, enfrentando o preconceito, de Tania Machado Morin, publicado na 

Revista de História da Biblioteca Nacional. 

 

Produção de narrativas: elaboração de vídeos 

 

Finalizado o processo de intervenção, os estudantes foram convidados a 

formarem pequenas equipes constituídas de 5 (cinco) integrantes para discutirem e 

elaborarem uma produção de narrativa por meio de um documentário com duração 

máxima de 4 (quatro) minutos, a ser apresentado em um seminário. 

A proposta do trabalho visou a troca de experiências, de interesses e de 

interpretações, possibilitando a utilização dos “conhecimentos apreendidos para 

criar, questionar, sugerir, procurar novas formas de aplicar aquele saber, enfim 

mostrar as transformações que o novo saber lhes proporcionou” (KENSKI, 1995, p. 

141), fatos confirmados nas apresentações das produções fílmicas pelos grupos.  

 

Metacognição 

 

Após o trabalho de intervenção realizado por meio de fontes históricas 

diversificadas e da apresentação de pequenos documentários, buscou-se verificar 

se o criterio de avaliação “orientação temporal” foi atingido pelos estudantes. Dessa 

forma, criou-se se como instrumento de metacognição uma ficha com a seguinte 

pergunta: Com base em seus conhecimentos e nos trabalhos apresentados, 

construa argumentos sobre a luta e as conquistas das mulheres pelo direito de 

igualdade? 

Posteriormente a análise das narrativas apresentadas no instrumento de 

metacognição, constatou-se que grande parte dos estudantes conseguiu atingir o 

objetivo proposto, em relação a articulação temporal a estudante D. R. comenta 

“Duas vagas de emprego, um homem e uma mulher. Mesma profissão. Mesma 

experiência. Um salário maior. Por quê? Hoje, ainda podemos perceber a diferença 

que a sociedade faz entre homens e mulheres e é quase palpável o preconceito 

contra o sexo feminino. Entretanto não podemos ignorar os avanços que tivemos até 

hoje, afinal se  voltarmos alguns séculos, teremos uma realidade onde o ‘dever da 
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mulher’ era casar, ter filhos e cuidar de casa. Aos poucos, as mulheres foram 

conquistando seus direitos, chegando onde queriam, atingindo objetivos. Já podem 

dirigir, trabalhar, ser independentes, morar sozinhas e agora, buscam a igualdade.” 

Outra questão que chamou à atenção foi  a de orientação temporal e referência 

às leis, como relata F. B. “A luta das mulheres começou a partir da Revolução 

Francesa. Elas foram à luta, pois queriam liberdade, direito ao voto e mais avanços 

na sociedade. As mulheres se sentiam reclusas aos homens, menosprezadas. Nos 

dias atuais existem leis que amparam as mulheres de violência física e doméstica, 

além de as mulheres terem direitos iguais aos dos homens, porque perante a lei 

somos todos iguais. A conquista de seus direitos não foi nada fácil, encontraram 

dificuldade no meio do caminho como: preconceito, machismo, dentre outros.” 

 

Considerações finais 

 

Este trabalho de pesquisa buscou no aporte teórico e metodológico da 

Educação Histórica, subsídios para discutir o processo de avaliação da 

aprendizagem no ensino de História, especificamente o critério “orientação 

temporal”. 

A partir desse referencial procurou por meio da análise e interpretação de 

fontes históricas diversificadas, problematizar os conhecimentos que os jovens 

estudantes traziam para o ambiente escolar, possibilitando assim a participação no 

processo de construção do pensamento histórico e da formação da consciência 

histórica.  

Nesse sentido, constatou-se que grande parte dos estudantes conseguiu atingir 

o objetivo proposto, pois ao articular as diferentes temporalidades (presente, 

passado e futuro), assim como também articular temporalidades e relacionarem com 

algumas fontes históricas trabalhadas no processo de intervenção, conseguiram 

perceber não só a participação da mulher na Revolução Francesa, mas a luta e as 

conquistas delas ao longo do tempo pelos direitos de igualdade, ou seja, 

conseguiram interpretar as ideias de mudanças apresentadas nas fontes históricas, 

e a partir dessa interpretação localizarem-se temporalmente. 
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Anexo 
 

 

GRÁFICO 1 – CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
FONTE: CATEGORIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ESTUDANTES 
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MEMÓRIA, INTERCULTURALIDADE E PATRIMÔNIO: UTILIZANDO OS 

CONCEITOS DA EDUCAÇÃO HISTÓRICA NAS AULAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 

 

Jaqueline Ap. M. Zarbato - UFMS44 
Jaqueline. zarbato@gmail.com 

 
Caio Vinicius dos Santos - UFMS45 

 

Resumo: Este artigo visa analisar as ações desenvolvidas na aula de história, 
fundamentadas na Educação Histórica e Educação Patrimonial, com uma turma de 
8º ano, da Escola Estadual João Tomes, em Três Lagoas/MS. A preocupação em 
fundamentar meta teoricamente as ações na aula de história, devem-se 
principalmente pela importância em envolver estudantes e professores da Escola 
como sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem. A ação realizada na 
Escola, teve duração de dois bimestres letivos, no ano de 2015, com objetivo de 
investigar a importância do patrimônio histórico cultural para a cidade, bem como do 
entendimento e sentido histórico que os estudantes e professores consideram sobre 
a preservação e ensino de história. A abordagem dos elementos que constituem o 
patrimônio histórico e sua representação na sociedade, inserem as concepções das 
diferentes culturas e sua contribuição para o mosaico de diferentes espaços de 
memória, de lugares de memória e das narrativas sobre o passado, concebidos 
pelas inquietações do presente. 
 
Palavras-chave: Educação Patrimonial. Educação Histórica. Ensino de História. 
Interculturalidade e memória. Fontes históricas. 
 

Este texto analisa as interelações entre interculturalidade, patrimônio e 

memória no ensino de história com a abordagem da Histórica. A relação entre 

Educação Patrimonial e Educação Histórica propõem um aprofundamento das 

análises sobre a formação de sentido na história ensinada.  O Objetivo da análise, 

baseia-se na pesquisa, ainda em andamento, sobre “ recontar a história de Três 

Lagoas, a partir do patrimônio cultural e da educação patrimonial, em que 

investigou-se a utilização de bens patrimoniais materiais e imateriais no ensino de 

história. Desta maneira, metodologicamente adotamos alguns encaminhamentos, 

com: a) embasamento teórico acerca da Educação Histórica; b) abordagem meta 

                                                
44
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teórica sobre patrimônio cultural e história local; c) a reflexão e desenvolvimento de 

atividade prática com alunos/as. 

A Educação Histórica, salienta a necessidade e importância da utilização das 

fontes históricas e, do entrecruzamento da produção e leitura de si e do mundo por 

parte dos/as alunos/as.  Segundo Isabel Barca( 2012, p 37):  

 

A abordagem da investigação em Educação histórica nasceu da 
preocupação em contribuir para aquilo que, talvez, falte ainda no panorama 
global dos trabalhos em Ensino da História (e de alguns outros saberes): 
ligar a teoria à prática, isto é, não apresentar apenas propostas prescritivas 
não testadas em estudos empíricos, mas sim criar, implementar e analisar 
situações de aprendizagem reais, em contextos concretos, e disseminar 
resultados que possam ser ajustados a outros ambientes educativo. 

 

Essa proposição significa que os conteúdos de história podem possibilitar a  

construção  com  os alunos  de novas questões  diante de temas e conteúdos 

históricos. Na análise sobre a contribuição da didática da história na reflexão e 

reformulação do trabalho com temas/conteúdos percebe-se que as sistematizações 

produzidas por Jörn Rüsen, oferecem aos pesquisadores de História problemas a 

serem discutidos, pois para este ainda falta uma síntese coerente das dimensões 

próprias às teorias do aprendizado na análise da didática do aprendizado histórico( 

Rüsen,2010, p 42) 

A leitura de si e do mundo, também é fundamentada nas abordagens de Jörn 

Rüsen, o qual defende a produção de sentido no aprendizado da História. Para 

Rüsen(1997) a história deve ser apreendida como uma experiência cultural que 

coloca objetivos orientativos a disposição do aluno. Tal diferenciação levaria a uma 

didática da história organizada com os assuntos arrumados de acordo com um 

canône histórico de objetos. 

Na esteira das concepções teóricas, a pesquisa que realizamos visava ampliar 

os horizontes de análise de estudantes do curso de história, bem como contribuir 

para as diferentes possibilidades de aprendizagem na Educação Básica. Assim, 

através de imagens, documentos e narrativas de diferentes sujeitos sobre os 

elementos que compõem o cenário de patrimônio cultural da cidade, buscamos 

inserir uma prática educativa fundamentada. Para tal, criamos estratégias de 

aprendizagem com os estudantes do curso de história, para a análise de diferentes 

fontes sobre o patrimônio cultural de Três Lagoas. 
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Neste sentido, utilizamos as concepções teóricas sobre Educação histórica, 

memória e patrimônio cultural para embasar nossa pesquisa. Dentre as 

contribuições da pesquisa com o patrimônio da cidade, visava-se  atribuir 

significados, finalidade e compreensão histórica e narrar. O ato de narrar histórias é 

uma prática. Ele representa um processo específico de formação de sentido, no qual 

se trata de dar conta de uma experiência temporal mediante interpretação.  Assim: 

Interpretar é a resposta a essa pergunta desafiadora da contingência. Ela relaciona 

no tempo experimentado com o senso temporal interior, no qual a subjetividade 

humana se afirma como interação de memoração e expectativa. (Rusen, 2013, p 

183) 

As análises teóricas contribuíram para a reflexão de diferentes abordagens, 

linguagens no aprendizado histórico. Na prática de ensino de história, propusemos 

aprofundar as abordagens, estabelecer o percurso metodológico investigativo que 

seria utilizado na Educação Básica. 

Os estudos na área da Educação Histórica são fruto de resultados de estudos 

e diálogos entre historiadores brasileiros, com historiadores da Inglaterra e Portugal. 

A fundamentação da Educação Histórica insere elementos que contribuam para que 

os alunos compreendam que a História é um conhecimento específico, estando 

imersa no mundo cotidiano em que os sujeitos se relacionam. Impulsionado pela 

perspectiva de se repensar a História como utilidade para a vida e também assumir 

a importância do sujeito no processo de construção do conhecimento, a Educação 

Histórica surge como uma linha de investigação que pretende analisar, 

compreender, discutir as premissas em torno da formação histórica dos alunos. 

Schmidt (2009) em seu estudo salienta a “necessidade de se entender a ideia do 

aluno com uma invenção historicamente determinada, como sujeitos históricos, 

reflexivos e capazes de construírem conhecimentos e suas próprias identidades”. A 

aprendizagem histórica em que o experimentar, interpretar, orientar e motivar são 

elementos constitutivos permite que os/as alunos/as tenham noções mais 

elaboradas, com níveis de compreensão do processo histórico mais amplos, em que 

utilizam suas interpretações no processo de aprendizagem histórica. 

Em relação ao processo de interpretação, percebe-se as explicações racionais 

tendem a valorizar as diferentes compreensões dos/as alunos/as. A assimilação de 

conceitos/temas/conteúdos faz parte do processo da experiência histórica. Assim 

sendo, não há experiência sem interpretação, mas experiência ainda assim é algo 
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diferente da interpretação. Ela exige interpretação, pode modificá-la e até negá-la.  

Na experiência histórica, trata-se sempre de sentido, mas sobretudo também dos 

sentidos como porta de entrada do mundo exterior na subjetividade humana. O 

tempo é experimentado historicamente, mas não simplesmente como transformação 

e mudança e sim como uma transformação importante para a vida humana, que 

possui significado, mais exatamente: que precisa ser dotada de significado para que 

a vida possa prosseguir na mudança experimentada pelo ser humano e pelo 

mundo.( Rusen, 2013, p 182/183) 

A busca pela conexão entre o ensinar e aprender História leva em conta as 

diferentes dimensões subjetivas de alunos/as e professores/as, os quais 

experimentam na arte da História, o contato com as mais variadas perspectivas 

historiográficas, mas, ao analisar a proposição de Jorn Rusen sobre a experiência e 

a interpretação, nota-se, muitas vezes, um certo descolamento do sujeito no 

processo de explicação histórica. Isso porque, a produção de sentido caracterizada 

pela racionalidade, em algumas atividades da aprendizagem histórica não é 

problematizada.  

Ao fundamentar nossa análise na produção de sentido, entende-se que a 

intepretação, permite o aprofundamento do que se pretende ensinar na História. 

Pois: 

 

Interpretar é a resposta a essa pergunta desafiadora da contingência. Ela 
relaciona no tempo experimentado com o senso temporal interior, no qual a 
subjetividade humana se afirma como interação de memoração e 
expectativa. Paradigmática para esse feito interpretativo é uma concepção 
de decurso do tempo que une passado, presente e futuro de tal maneira 
que o futuro com carga normativa se torna compatível com o passado 
carregado de experiência e a situação que se abre entre experiência e 
expectativa, a saber, a situação das circunstâncias presentes da vida 
apareça como proveitosa para a vida. (Rüsen, 2013, p 183) 

 

Se interpretar tem um significado importante para a História, pois amplia o 

enfoque do passado-presente-futuro, pode-se dizer que é um dos elos na 

fundamentação da didática da História, estando relacionada também com a 

orientação, que significa dar uma versão prática a essa interpretação do tempo.  Ela 

é posta em relação com a pressão do sofrimento e a direcionalidade finalista do agir 

como fator de sua intencionalidade; ela é, por assim dizer, levada à plenitude do seu 

direcionamento. Nesse processo o sentido histórico se torna pragmático, como 
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reforça Rüsen (2013, p 184) (...) orientação histórica significa que o próprio eu ou 

nós se forma em vista do futuro nos e com os conteúdos da experiência histórica. A 

consciência do impacto contínuo da humanidade sobre os vestígios do passado 

intensificou-se durante o século XX: muitos edifícios e artefactos foram, ao longo dos 

tempos, adaptados a novos usos, mas o impulso pela preservação tornou essa 

adaptação mais consciente. Tal como o patrimônio, a consciência histórica é uma 

construção simbólica e, do mesmo modo que a identidade, comporta um processo 

de apropriação simbólica do real. (Pinto, 2012, p 191) 

 

1 Patrimônio e interculturalidade: a utilização do monumento como leitura 

histórica da cidade. 

 

No processo de pesquisa, construímos roteiros para saídas de campo na 

cidade de Três Lagoas/MS, com as crianças do 8º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Padre João Tomes, o qual foi precedido por uma série de 

discussões sobre o que representam para cada um deles, os monumentos, as 

festas, a praça Ramez Tebet, a Vila Piloto, bairro em que moram, entre outros 

elementos que fazem parte do contexto histórico da cidade. Embasados as 

propostas de saída, pelo Guia do patrimônio cultural, produzido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN). Além disso, propusemos o estudo dos 

monumentos e espaços de memória como produtos do seu tempo, de seu contexto 

histórico, dos grupos culturais que representam, focalizando na relação entre 

presente e passado, não como continuidade, mas como um processo de mudança a 

partir do um momento histórico concreto, e do olhar de cada pessoa sobre o 

patrimônio. 

Nestes roteiros definimos alguns elementos para a investigação sobre os 

monumentos e edificações listados pelos/as alunos/as; coletamos imagens antigas 

sobre os monumentos e edificações históricas; pesquisamos no arquivo histórico 

municipal e estadual; entrevistamos as pessoas da região, também com roteiro pré-

estabelecido. A proposta visava através da narrativa, possibilitar à todos/as 

conhecer as concepções dos sujeitos (alunos, inclusivamente) sobre :  

 

a) significados atribuídos ao mundo presente e passado. b) sentidos de 
mudança (progresso ou declínio linear ou complexo, dialética, ciclo, 
permanências ou rupturas), c) papel da História na orientação temporal 
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(relações entre passado, presente e expectativas de futuro) no plano 
coletivo e no plano individual (como se posiciona o sujeito na História?), d) 
valores de (inter)culturalidade em situações de diálogo, de tensão ou de 
conflito. Barca (2012, p 39). 

 

Esses questionamentos impulsionaram a reflexão sobre a importância da 

educação patrimonial estar articulada ao ensino de História. A educação patrimonial 

contribui para adentrarmos na história local, de forma que possamos participar do 

processo de reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio. A 

preservação da memória é essencial para a valorização da identidade e da 

cidadania cultural em determinado lugar e situada num determinado tempo histórico. 

Alguns elementos históricos são definidos como primordiais para a história local, 

construindo referenciais para a memória coletiva, a qual não é “somente uma 

conquista, como também um instrumento e um objeto de poder” (Le Goff, 1996) 

Nesse processo de valorização da memória coletiva, os monumentos se 

configuram como legitimadores da rememoração e valorização do passado. E 

constituem-se como elementos que agregam a política do que deve ser lembrado. 

Então se esquece que todos têm direito à memória, uma vez que o passado 

reconstituído justificava a legitimação de determinados conjuntos de interesses. Para 

Dias (2006, p. 73), uma das características mais relevantes do patrimônio é “ser 

tomado como referência para a construção de identidades culturais pelas mais 

diversas estruturas sociais e mesmo pelos cidadãos, em nível individual, de forma a 

converter-se no capital simbólico da sociedade”. Esse fator é um elemento social de 

grande caráter subjetivo e, como tal, esteve exposto a importantes manipulações em 

função de determinados interesses, de fundo político ou ideológico, para justificar 

alguns fatos históricos, reclamar territórios ou explicar teorias de fundo nacionalista, 

entre outras. 

Desta forma, promover a preservação e valorização desses bens culturais, 

exige aprofundamento no campo do ensino de História, pois envolve ações 

educativas que possam viabilizar a aproximação entre os sujeitos que estudam e 

aprendem, num processo que promova no ambiente escolar uma possibilidade de  

leitura da memória coletiva, dos monumentos e das relações que se estabelecem 

entre eles, de forma analítica e crítica. Conforme Horta, Grunberg e Monteiro (1999, 

p. 6), 
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O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas 
comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no 
processo de preservação sustentável desses bens culturais, assim 
como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. A 
Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” 
que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, 
levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória 
histórico- temporal em que está inserido. Este processo leva ao 
reforço da auto- estima dos indivíduos e comunidades e à valorização 
da cultura brasileira compreendida como múltipla e plural. 

 

Neste sentido, os monumentos, conjuntos arquitetônicos e lugares notáveis 

compõem o chamado patrimônio cultural. Para Oliveira (2008. p. 98) o patrimônio 

histórico é concebido como “uma produção cultural [que] encerra em si 

características que favorecem, facilitam a relação de ensino/aprendizagem por parte 

de quem o utiliza, por parte daqueles que o usam como fonte documental para a 

obtenção de  conhecimento a respeito de uma determinada época, de determinadas 

condições  socioeconômicas de produção de determinado bem, das relações de 

poder que  demonstram que tal imóvel, por pertencer a uma determinada parcela 

mais  abastada da sociedade, então, foi construído com material de melhor 

qualidade,  pode explicar continuidades e mudanças ocorridas em determinados 

locais, entre várias outras potencialidades que estes documentos apresentam” . 

Horta (1999. p.17) destaca a definição de Sítio ou Monumento Histórico, como 

“fragmentos do cenário do passado, elementos de uma paisagem que sofreu 

modificação ao longo do tempo, e funcionam como chaves para a reconstituição das 

sucessivas camadas da ocupação humana e dos remanescentes que chegaram até 

nós”. Na análise sobre educação patrimonial, recorremos as discussões que tratam 

efetivamente dos mecanismos utilizados para o reconhecimento, bem como para a 

efetivação da expressividade de determinado objeto no processo didático. 

Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial lançado em 1999 pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a Educação patrimonial 

trata-se de “um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 

centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo. Busca levar as crianças e adultos a um 

processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança  cultural, 

capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a  geração e a 

produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural”. 

(GUIA BÁSICO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, 1999, p.7). 
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No ensino da história local, o estudo do patrimônio cultural insere-se nas 

diversas memórias disseminadas nos mais diferenciados sujeitos sociais para que 

se possa apreender delas as diversas versões e olhares que a experiência histórica 

local se fundamenta e se constitui, não devendo, sob pena de cair na 

homogeneidade histórica concebida pela concepção “oficial” de memória e história e 

tão cara às gerações de nossos pais, está alicerçada na visão dominante de apenas 

um segmento da sociedade ou de determinados indivíduos que tomaram para si a 

alcunha de “autênticos repositórios” da memória social. 

Nesse sentido, apresentamos a abordagem realizada em sala de aula, com 

textos, imagens, pesquisas em diversas fontes históricas dos  elementos que fazem 

parte do Patrimônio Cultural do bairro Vila Piloto, relacionado com a  cidade de Três 

Lagoas e o Estado de Mato Grosso do Sul, e também com os grupos culturais, 

visando relacionar a Educação Patrimonial e Educação Histórica com a 

Interculturalidade. 

Aquilatando a questão de se problematizar e situar os alunos no espaço/tempo 

de dado monumento. A preocupação  em contribuir com a reflexão sobre os 

assuntos da história local pode levar os alunos a refletirem sobre evidência  

patrimonial. Ao analisar as ideias prévias e a relação com os conhecimentos 

produzidos acerca da vivência do seu lugar com o patrimônio da cidade, 

fundamenta-se para relacionar o lugar com a interculturalidade, o patrimônio, para 

assegurar que se verifica a progressão dos conhecimentos dos alunos. Como 

apresenta Helena Pinto ( 2012, p. 198) 

 

A utilização de fontes patrimoniais no ensino de História, nomeadamente 
em contexto, não é tão frequente como seria desejável, como mostraram 
diversos estudos de Educação Histórica. Para que isso se faça de forma 
consistente, é necessário promover uma educação patrimonial a um nível 
fundamentado: proporcionar recursos e atividades desafiadoras, usar fontes 
patrimoniais de forma a contribuir para o desenvolvimento da compreensão 
dos conceitos históricos pelos alunos e a interpretação dos contributos 
culturais, sociais e econômicos de diversos grupos nas suas comunidades. 

 

A turma do 8º ano, em que desenvolveu-se a atividade na aula de história 

possui 25 alunos. Uma das abordagens iniciais deu-se pelo lugar em que vivem, a 

historicidade sobre a Vila Piloto, a qual teve o início da construção no final de 1959 

até 1961, considerada como uma forma de organização do até então 

(acampamento) Vila Piloto, nome oriundo do Projeto Piloto da construção de 
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Brasília-DF. A influência da construção da Usina do Jupiá46 e sobre as origens dos 

primeiros operários que habitaram a Vila Piloto. 

Ao contextualizar a história da Cidade de Três Lagoas, a partir da Vila Piloto foi 

possível para compreender os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o 

patrimônio cultural da cidade. Ao apresentar a turma a imagem, questionamos sobre 

a história de vivência, de trabalho, de sociabilidade que está relacionada com a Vila 

e com as pessoas que habitam. 

 

Imagem Vila Piloto, 1961 e imagem atual. www. recantodasletras.com.br     

 

Analisamos a partir das imagens acima, a  chegada dos primeiros habitantes a 

Três Lagoas, as suas origens, os fundadores, e urbanização da cidade assim como 

da Vila Piloto. Alguns alunos trouxeram informações de familiares de casa,  e o que 

essas informações, revelaram sobre as  relações das famílias dos alunos com os 

lugares de memória e patrimônio da cidade. Percebeu-se que muitas famílias 

migraram para Três Lagoas na década de 1950 para trabalharem a construção da 

Usina Hidroelétrica do Jupiá e se instalaram na Vila Piloto, após o término da 

construção da usina, optaram em seguir com suas vidas na própria Vila Piloto e 

formando suas famílias.  

A participação dos alunos  na busca por informações, com pesquisa com as 

famílias, houve o relato sobre o que as gerações relataram sobre a  memória do 

lugar. Com isso, despertou ainda mais o interesse e a discussão sobre o tema de 

patrimônio cultural, de forma que encaminhamos a discussão para os grupos 

                                                
46

 A Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá) foi construída com tecnologia inteiramente 
brasileira e concluída em 1974. Está localizada no Rio Paraná, entre as cidades de Andradina e 
Castilho (SP) e Três Lagoas (MS). Essa usina possui 14 unidades geradoras com turbinas Kaplan 
com potência instalada de 1.551,2 MW e dois grupos turbina-gerador, para serviço auxiliar, com 
potência instalada de 4.750 kW em cada grupo. 
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culturais que vieram para Três Lagoas, os elementos patrimoniais que os 

representam. 

Focalizamos em apresentar o espaço em que vivem como propulsor da relação 

intercultural na cidade, do que sensibiliza os estudantes em relação a manutenção, 

preservação da memória e dos lugares de memória.  As diferentes imagens da Vila 

Piloto, em diferentes períodos históricos, foram levadas para a sala de aula, pelos 

estudantes. E a partir do questionamento que propuseram, construímos um 

mapeamento  embasados pela educação patrimonial, com a busca de sentido no 

ensino sobre os lugares de memória na cidade e as representações dos grupos 

culturais, valorizando a interculturalidade. O aprendizado desse método 

investigatório é uma das primeiras capacitações que se pode estimular nos alunos, 

no processo educacional, desenvolvendo suas habilidades de observação, de 

análise crítica, de comparação e dedução, de formulação de hipóteses e de solução 

de problemas colocados pelos fatos e fenômenos observados (Horta, 1999, p 03). 

A partir desse processo de análise da Educação Patrimonial, os estudantes do 

8ª ano, em grupo fundamentaram suas interpretações e concepções sobre o 

patrimônio cultural e a Vila Piloto, sua relação com a identidade sul matrogrossense.  

Encaminhamos com a turma, a questão sobre como os estudantes desenvolvem seu 

pensamento sobre a exploração do patrimônio cultural em Três Lagoas? 

Nas narrativas que os adolescentes, em idade entre 12 e 16 anos, realizaram 

sobre a exploração do patrimônio cultural percebe-se, que compreendem que a 

experiência de viver e preservar os espaços históricos faz parte do que se aprende 

na história. Como define Vitor, 12 anos “a Vila Piloto é história pura, até minha avó 

falou isso”. Ou como relata Mia, de 14 anos, “ao pesquisar os lugares que são 

históricos na cidade, aprendi que alguns são patrimônios que não podem ser 

destruídos, porque no século XXI devemos olhar para o passado e recuperar o que 

significou no século XX, por exemplo”. E que preservar um monumento, uma 

edificação, uma festa, uma memória também contribui com a valorização das 

pessoas de outras gerações. Mauricio, 12 anos, no início da abordagem em sala de 

aula, questionou: Professora, pessoas são patrimônios? 

A partir da indagação do estudante, apresentamos as diferentes possibilidades 

de leitura da história sobre lugares de memória, sobre a vivência das pessoas com 

os lugares de memória. E ao entrevistar os familiares, Maurício, definiu, que “os 

velhos da minha família, são nosso patrimônio”. 
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Para finalizar, convidamos dois moradores da Vila Piloto, para relatarem  na 

sala de aula suas experiências em relação ao patrimônio cultural a partir desse lugar 

de memória. MICHEL POLLAK(1993) em seu estudo apontou que a memória é um 

elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual quanto coletivo, 

pois ela é um fator importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. segundo Oriá( 2005, p 139): 

A memória dos habitantes que faz com que eles percebam, na fisionomia da 

cidade, sua própria história de vida, suas experiências sociais e lutas cotidianas [...], 

sem a memória não se pode situar na própria cidade, pois perde-se o elo afetivo que 

propicia a relação habitante-cidade, impossibilitando ao morador de se reconhecer 

enquanto cidadão de direitos e deveres e sujeito da história. ( Oriá, 2005, p 139) 

Um dos moradores se chama Mário, tem 78 anos, mora há aproximadamente 

30 anos na Vila Piloto e sua profissão é marceneiro. Mário relatou sobre a sua 

experiência de vida na Vila, acompanhou o desenvolvimento da Vila Piloto e 

crescimento da comunidade local e o processo contínuo de urbanização da cidade, 

as mudanças e retiradas de praças, mudanças nas edificações. Mario contribui 

constantemente com projetos sociais na Vila Piloto.  

A outra colaboradora da aula foi a Zezé, que tem 67 anos, que é funcionária da 

Escola Estadual João Tomes. Ela contou sobre a sua história, a origem de sua 

família e as experiências vividas na Vila Piloto, foi explicando como era a cidade, os 

monumentos construídos e destruídos, as praças, a falta de asfalto, as festas do 

folclore, de carnaval, a lagoa e as sociabilidades. Os estudantes fizeram perguntas 

sobre o que havia mudado na cidade, questionaram como poderiam ajudar a manter 

a cidade e sua história. Nesse processo de análise, visamos envolver as narrativas 

seguindo uma premissa proposta por JÖRN RÜSEN( 2014), em que se traz à tona 

um aumento da “experiência do passado humano, tanto como um aumento da 

competência histórica que dá significado a esta experiência, e na capacidade de 

aplicar estes significados históricos aos quadros de orientação na vida prática”. 

Após as duas horas de conversa em sala de aula, os estudantes realizaram 

uma análise sobre todo o processo de pesquisa e ensino sobre patrimônio cultural e 

memória na cidade de Três Lagoas/MS. A intenção em envolver os estudantes em 

todo o processo de ensino, trouxe algumas contribuições para a aula de história, em 

que foi possível perceber a dificuldades dos estudantes em interpretar as fontes 
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históricas, ler as mudanças apresentadas nas imagens, e narrar o processo de 

manutenção do patrimônio cultural na cidade.  

A intepretação da fonte, bem como a fundamentação em torno das mudanças 

na cidade e da preservação do patrimônio cultural, permitiram a narrativa de 

diferentes ‘olhares’ sobre as experiências de conhecer melhor a história de sua 

cidade, relatando as permanências e modificações no cenário urbano. Pode-se dizer 

que, a proposta permite que a constituição de uma memória histórica avivada nas 

pessoas, fazendo-as pesquisar, interpretar, narrar e orientar-se temporalmente. 

Há ainda algumas considerações importantes a serem realizadas, mas como 

um primeiro processo de ensino-aprendizagem, atingimos alguns entendimentos 

satisfatórios. Ainda que os estudantes tenham dificuldades de fazer uma análise 

contextualizada do processo histórico, o modelo de aula oficina, contribuiu para que 

também os professores assumissem outra postura, compreendida como um como 

investigador social, para assim adquirir informações sobre o mundo conceitual dos 

alunos, não para julgá-los, mas para auxiliá-los na compreensão dos problemas 

históricos. (Barca, 2001, p 31) 
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O TEMPO ATÉ VER APRAZADO ASSOMA NO HORIZONTE:  

COMENTÁRIOS SOBRE O COMPROMETIMENTO DA HISTÓRIA COM AS 

EXPERIÊNCIAS DE VIOLÊNCIA HISTÓRICA NA OBRA DE JÖRN RÜSEN 

 

Johnny Roberto Rosa - USP47 
johnnyrobertorosa@yahoo.de 

 

Resumo: As reflexões deste artigo versam sobre as ideias de Jörn Rüsen no que 
diz respeito à superação das consequências desestabilizadoras do trauma da 
violência pretérita. Suas ideias, articuladas às sugestões sobre a utilização de 
padrões narrativos de significância que dão sentido à experiência traumática, serão 
conjecturadas sob o conceito psicanalítico de perlaboração do passado. Neste 
contexto, Rüsen confronta o sofrimento humano na compreensão histórica com a 
prática cultural do luto, com um processo de elaboração e integração de sentido 
crítico da realidade e dos legados da perda, cuja dimensão social se evidencia 
quando a construção da identidade está em questão. Trata-se de uma tentativa de 
estabelecer uma relação entre um trabalho de memória histórica crítica com as 
necessidades de orientação prática, de um trabalho de representação simbólico 
social de memória coletiva à perlaboração do trauma de experiências de violência 
histórica.  
 
Palavras-chave: Perlaboração. Trauma. Luto. Responsabilidade histórica. 

 

(...) die Dimension des Verbrechens müsse für alle Zeiten im kollektiven 

Gedächtnis bewahrt werden – auch als Mahnung zu Humanität und Gerechtigkeit. 

Norbert Frei 

 

Considerações iniciais 

 

Para o historiador e filósofo alemão Jörn Rüsen (1997), a referência ao 

conhecimento histórico intercedido pela consciência histórica é mediada como 

conteúdo de aprendizado, que, por sua vez, pode-se generalizar e se tornar 

elementar para a experiência, interpretação e orientação prática humana, dando 

sentido à experiência do tempo. Neste sentido, Rüsen parece consentir que o 

comprometimento da história com as atrocidades cometidas no passado se 

consubstancia no uso de mecanismos que comportam a educação, o esclarecimento 

                                                
47
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e o reconhecimento das situações de violência histórica, autorizando um trabalho de 

perlaboração do passado à superação da memória traumática.48 Deste modo, a 

perlaboração das memórias das experiências de violência histórica encontra na 

história não apenas uma colaboração coadjuvante, mas intensificada pelo 

“figurativo” do conhecimento histórico – que se consubstancia na compreensão da 

sociedade com relação ao seu passado, em um trabalho de memória, de 

desobstrução à rememoração, de educação e sensibilização, com iniciativas 

voltadas ao enfrentamento dos legados de violência. 

A abordagem dos comentários que aqui serão esboçados, deste modo, traçará 

observações sobre tais necessidades de sentido, que surgem quando de 

desconcertantes experiências temporais relevantes para o presente. Logo, dar-se-á 

atenção a importância do sofrimento humano na compreensão histórica, ao trauma 

de injustiças pretéritas, averiguando de que modo se assume uma confrontação com 

a violência que retorna do passado. Serão consideradas, à vista disso, as questões 

concernentes às estratégias de enfrentamento social dos legados das experiências 

de violência traumática que possibilitariam a superação dos traumas dela 

decorrentes e que autorizariam um trabalho de representação do passado à 

possibilidade de superação (perlaboração) da memória traumática.  

 

O tempo até ver aprazado assoma no horizonte 

 

Jörn Rüsen (2003a, 53) afirma que, sem a consciência histórica, não há 

membro competente na vida social e política. E aqui, nos importa questionar a 
                                                
48

 A perlaboração diz respeito a um conceito psicanalítico que se refere a uma atividade que “permite 

ao analisando integrar uma interpretação e superar as resistências que ela desperta” 

(ROUDINESCO; PLON, 1998, 174). O termo deriva das palavra composta alemã Durcharbeitung – 

Durcharbeiten –, que poderia ser traduzida como: durch (através) e Arbeit (trabalho). O termo tem 

sido empregado na língua inglesa com a expressão working through. O conceito de perlaboração foi 

forjado, em seus primórdios, a partir da prática clínica e visava, portanto, o modo como o sujeito 

interagia com seu próprio passado, como ele se relacionava com sua própria enfermidade, como se 

atesta, por exemplo, na leitura do ensaio “Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten” (1975), de 

Sigmund Freud (1996). Neste contexto, a perlaboração mantem os impulsos inconscientes no terreno 

do esforço representativo na qual o analisando reconhece sua ipseidade à possibilidade de distinguir 

o passado do presente. Com isso, uma experiência de (res)significações possibilita a luta frente ao 

que marca a memória traumática diante da imposição de repetição estabelecida sob a pressão das 

resistências constituídas. A perlaboração, desta maneira, trata de mostrar oposição às resistências do 

recalque; oposição à força que leva à repetição compulsiva, dando perspectiva a tal experiência, 

transformando-a em recordação e reconstituindo a distância crítica com o presente à sua orientação 

prática. 
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competência (responsabilidade) da história para tornar consciente transtornos 

radicados nas experiências históricas negativas e reprimidas, a importância da 

história enquanto mecanismo de reparação moral e agente do luto social. Neste 

contexto, de acordo com o autor (ibidem, 57), a responsabilidade histórica encerra a 

obrigação da revelação e, quando possível, a dissolução de tal transtorno na 

coerência temporal. Em um sentido metafórico, Rüsen fala de uma “função curativa 

ou terapêutica da história” (heilenden oder therapeutischen Funktion der Geschichte) 

(idem).  

Neste contexto, por sentirmos a intensidade dos sofrimentos relacionados à 

violência histórica traumática que pesam sobre os sujeitos, esta parece nos impor 

obrigações éticas de lembrança e comemoração, cuja condição de toda verdade, 

como observa Adorno (1982, 29), se consubstancia na necessidade de se dar voz a 

tais sofrimentos. Deste modo, as marcas das experiências de violência histórica 

acabam por desempenhar um papel fundamental na prescrição, na determinação do 

que as pessoas podem ou não lembrar, olvidar ou perlaborar. Trata-se, nestes 

termos, da afirmação de que a memória envolve um trabalho de transformação e 

elaboração simbólica dos significados do passado que “produz e transforma o 

mundo social” (JELIN, 2003, 05). Logo, o relato social que responde a experiência 

traumática se constitui, ao invés da dinâmica da “desagregação e suas melancólicas 

inscrições”, da “reconstrução e do luto pelas perdas sofridas” (ORTEGA, 2004, 110). 

Rüsen reconhece que as experiências históricas traumáticas dizem respeito a 

experiências perturbadoras do passado que resistem à possibilidade de lhes atribuir 

sentido e significado. E ele admite que as resistências que constituem a violência 

traumática não serão superadas somente na transmissão do conhecimento dos 

resultados do trabalho interpretativo. Contudo, Rüsen parece consentir que o 

reestabelecimento da atribuição de sentido e significado seria, para as condições do 

trauma, uma resposta indispensável em nível social. Deste modo, o inconsciente da 

psicanálise, o trauma, deve ser tratado como representante da questão problemática 

da identidade e do reconhecimento de que o passado mediado é um elemento 

necessário à consciência histórica. 

O trauma tem sido empregado para descrever uma lesão da memória face ao 

terror causado por certos eventos. Ele diz respeito à experiência que rompe as 

proteções da consciência, despertando-a à angustiante dialética da “dissociação e 

repetição compulsória”, operando como uma lógica negativa imprevisível e 
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incontrolável “que fratura e subverte a teleologia da forma” (BALL, 2000:02) – “o 

traumático é o abstrato” (ADORNO, 1990, 61). Sigmund Freud (1969, 281) ressaltou 

que a experiência traumática rompe, desassocia a associação que causa a 

reprodução, o ressurgimento na memória. Trata-se, no vocábulo freudiano, de uma 

condição atual e intacta que dá nítido sinal de conservação, de fixação da violência, 

cuja vivência impossibilita sua perlaboração. 

A possibilidade desta perlaboração, contudo, se evidencia na possível 

transformação terapêutica de converter os sintomas inconscientes de sua 

precondição em consciência (ibidem, 281). Compreendida em seu plano social, a 

perlaboração diz respeito a uma experiência de violência, possibilitando o 

enfrentamento e a superação dos traumas dela decorrentes. Deste modo, admite-se 

que o trabalho de perlaboração histórico-social e psíquico se entrelaçam na direção 

da perlaboração do passado de experiências traumáticas, mobilizando o paradoxo 

do inassimilável à representação (ANKERSMIT, 2002, 78). Neste sentido, tanto a 

história como o luto – “a fixação afetiva no passado (...) que envolve o mais 

completo afastamento do presente e do futuro” (ibidem, 368) – possuem em comum 

serem procedimentos da memória (lembrança), estando comprometidos com sua 

lógica libertadora (RICOEUR, 2007, 86) de produção de sentido. Destarte, o 

sofrimento humano na compreensão histórica, ressalta Rüsen (2003b), precisa ser 

combinado à prática cultural do luto.  

No contexto de um trabalho de memória, de identificação das resistências, de 

perlaboração da violência pretérita – entendida da necessidade de utilização de 

padrões narrativos de significância que tematizam e dão sentido às experiências 

históricas traumáticas –, a professora de Literatura Comparada da Universidade de 

Cornell, Cathy Caruth (cf. 1995, 151), questiona a possibilidade de se ter acesso à 

uma história marcada pelo trauma. Para Caruth, tal impossibilidade se dá pela 

amnésia do passado, por não ser possível sua integração na compreensão por sua 

memória estar desintegrada da consciência. Logo, se não pode ser integrado como 

ocorrido, o evento traumático não pode se tornar uma “‘memória narrativa” integrada 

à história (ibidem, 153). Deste modo, nos termos do professor Ernst van Alphen, a 

causa do trauma é justamente “a impossibilidade de experienciar e, 

consequentemente, memorizar um evento” (1999, 26). 

O historiador americano Dominick LaCapra também reconhece o fato das 

pessoas traumatizadas por episódios extremos poderem resistir perlaborar, 
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atentando para o fato do trauma ser uma experiência que “desarticula o eu e cria 

buracos na existência” que, talvez, “nunca sejam completamente dominados” (2001, 

22). Além disso, é digno de nota que a transposição de categorias psicanalíticas ao 

plano histórico coloca em cheque duas estratégias diferentes de distribuição 

temporal do “espaço da memória” (CERTEAU, 2012, 73), da relação entre o 

passado e o presente.  

Deste modo, o estudo de episódios traumáticos dificulta a representação e a 

escrita; e Rüsen consente que o trauma, na abordagem categórica da interpretação 

histórica, constitui uma ruptura “com a coerência (...) fundamental entre passado, 

presente e futuro” (2003b, 17). Para o próprio Rüsen (2014, 156), contudo, esta 

perda experimentada é conduzida à consciência mediante o luto. Através do luto, a 

perda pode ser compreendida como tal e os elementos perdidos da identidade 

histórica de uma pessoa ou de um grupo podem ser recuperados (RÜSEN, 2003b, 

17-29).  

O luto, à vista disto, como já ressaltara Freud, é uma “reação à perda” 

(Reaktion auf den Verlust) (1975, 172) que leva o sujeito à renuncia do objeto. Cabe 

ao luto, nos termos de Freud, um trabalho psíquico bastante específico: “ele deve 

desprender dos mortos as recordações e expectativas dos sobreviventes” (1974, 

356). Sua finalidade, como prática social, seguindo os argumentos de Rüsen, é a 

recuperação de si próprio através de um trabalho de superação da perda 

(perlaboração) de alguma coisa ou de uma identidade histórica lesada. Neste 

âmbito, a identidade desempenha “a proporção exata da coerência de que os seres 

humanos necessitam (...) para (...) poderem dar conta do seu sofrimento e conferir 

intencionalidade ao seu agir” (RÜSEN, 2014, 298).  

Portanto, um trabalho de perlaboração do passado – ainda que não cure por 

completo suas feridas traumáticas –, requer o reconhecimento, que “designa a face 

cognitiva da recordação” (RICOEUR, 2007, 71). Um trabalho de perlaboração da 

violência pretérita requer o reconhecimento de que certos danos foram perpetrados, 

neutralizando a negação, procurando evitar a reincidência e possibilitando a 

aquisição de uma perspectiva crítica.  

Como uma prática (uso, que comporta o abuso) cultural de memória coletiva 

(ideologizada), o luto, como um modo crucial de perlaboração, tem uma dimensão 

social onde a construção de identidade está em questão. Diante das experiências 

traumáticas, a habilidade para lidar com o luto coletivo precisaria ser desenvolvida 
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se o esforço para lidar com a identidade conformá-la com as experiências históricas. 

Dessa maneira, o psíquico, como ressalta Adorno, se torna um “incidente histórico” 

(historischen Begebenheit) (1990, 61). Logo, como prática cultural (social e política), 

o luto consiste no “reconhecimento da perda” (RÜSEN, 2003b, 29-30); no 

reconhecimento de que o passado é um elemento necessário à consciência histórica 

(RÜSEN, 2014, 97). Neste âmbito, as sugestões do historiador mexicano Enrique 

Florescano são elucidativas, ou seja, “o trabalho do historiador demanda uma 

curiosidade em direção do reconhecimento do outro, uma inclinação em direção do 

deslumbramento, uma abertura ao diferente e à prática da tolerância” (1994, 43). 49 

Deste modo, a possibilidade de superação da experiência traumática também 

diz respeito à orientação para prevenção da repetição mimética da violência e à 

difusão de valores que condizem com o respeito à elaboração axiológica construída 

a partir de um plano simbólico de resistência. Trata-se de um trabalho de memória, 

delineado por contornos de esquecimento – e não pelo temor de sua opressão –, 

que desempenha algumas obrigações de orientação prática, de “solidariedade 

discursiva” (OSIEL, 2012) que, de modo geral, também dizem respeito ao 

aperfeiçoamento, ao incentivo e à defesa dos direitos humanos, pela proteção da 

dignidade e prevenção do sofrimento. Ser receptivo à experiência traumática, neste 

cenário, não implica no domínio (apropriação) desta experiência, nem na mera 

preocupação com o “futuro da memória” (HUYSSEN, 2000, 38), mas no que Rüsen 

atesta ser uma abordagem “genuinamente humanística” (2011, 18) – necessária à 

importância do sofrimento humano na compreensão histórica, cuja consciência deve 

ser associada à prática cultural do luto e do perdão.  

Logo, o comprometimento da narrativa histórica que não perde contato com a 

memória, apesar de seu dever de suspeitar desta, tem a função de recompensar 

                                                
49

 O próprio Freud, em “‘Psychoanalyse’ und ‘Libidotheorie’”, texto publicado em 1923, adverte para o 

fato da psicanálise ter se tornado uma “psicologia da profundeza” (Tiefenpsychologie); podendo ser, 

deste modo, “aplicada às ciências humanas” (1940, 228). Em “Das Interesse an der Psychoanalyse”, 

texto originalmente publicado em 1913, Freud também lembra que “a psicanálise de fato tomou a 

psique individual por objeto, mas pela investigação desta não podiam lhe escapar os fundamentos 

afetivos para a relação do indivíduo com a sociedade” (1924, 341); e complementa: “forças que 

causam a restrição e a repressão dos instintos por parte do Eu emanam essencialmente da 

docilidade perante as reivindicações sociais de civilização” (idem). Em “Massenpsychologie und Ich-

Analyse”, de 1921, Freud nota que “na vida psíquica do indivíduo, o outro aparece constantemente 

como modelo, como objeto, como auxiliador e como adversário em consideração, e a psicologia 

individual é, portanto, desde o início, simultaneamente psicologia social nesta extensão, mas em um 

sentido um tanto elegível” (1974, 65). 
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exigências de verdade – verdade como meio de contestação democrática reflexiva 

de uma versão oficializada (esclarecimento histórico) – e transmissão de recordação 

postas criticamente a prova (anamnese histórica). Seu comprometimento tem um 

componente ritual em sua variante de trabalho e perlaboração, que toma uma forma 

mais clara no enfrentamento crítico do que é ou não fático na rememoração do 

trauma contra a compulsão de repetição. Neste cenário, alguns elementos para se 

assumir a responsabilidade pelo passado dizem respeito a sua “construção 

retrospectiva de sentido”; a um processo de “apropriação” que envolve cognição, 

vontade e empatia; e à “tematização”, “que se distingue da mera inclusão agregativa 

de episódios ou ações do passado” (BLUSTEIN, 2008, 69,74-75). 

Deste modo, a perlaboração das experiências traumáticas – processo que não 

tem nada de intrinsicamente individual, envolvendo modos de interação, 

reconhecimento intersubjetivo do sofrimento, conflito, orientação em direção aos 

outros, censura, e assim por diante –, encontra na história não apenas uma 

colaboração coadjuvante, mas intensificada pelo “figurativo” do conhecimento 

histórico – que se consubstancia na compreensão da sociedade com relação ao seu 

passado, em um trabalho desobstrução à rememoração, de sensibilização, de 

integração narrativa que produz a memória do evento traumático, com iniciativas 

voltadas ao debate, ao enfrentamento (histórico e lutuoso) dos legados de violência 

e às políticas sociais. Desta forma, o “figurativo” do conhecimento histórico assume 

um sentido terapêutico, e o historiador, como observa o professor Márcio Seligmann-

Silva, “trabalha no sentido da libertação do domínio de uma imagem do passado” (cf. 

2000, 89) que precisa ser incorporada dentro de uma memória que possibilite a 

narração, de uma memória social necessária voltada para o futuro.  

 

Considerações finais 

 

Jörn Rüsen reconhece que as experiências históricas traumáticas dizem 

respeito a experiências perturbadoras do passado que resistem à possibilidade de 

lhes atribuir sentido e significado. Contudo, ele parece consentir que o 

reestabelecimento da atribuição de sentido e significado, ali onde a psicanálise 

postula uma contiguidade, seria, para as condições do trauma, uma resposta 

necessária em nível social, de modo que o sofrimento social volte a ser 

culturalmente relevante. Logo, o autor admite que os problemas no lidar com os 
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legados de violências e atrocidades impactam na elaboração de padrões de 

responsabilização no lidar com o passado, onde o compartilhamento de 

responsabilidade, culpa e vitimização criam uma identidade que pode fornecer uma 

base para o diálogo, em direção da história a serviço da reconstrução moral e 

política de comunidades injustiçadas. Uma resposta que, no contexto destes 

comentários, se apropria do patológico como metáfora, que dessubjetiva, que 

procura determinar o possível no presente sem uma ruptura com o (ir)representável; 

uma resposta, que encontra eco nas palavras da filósofa Susan J. Brison, 

“suficientemente flexível para ser reconstruída com a ajuda dos outros” (1999, 40). 

Um resposta que com o comprometimento da história, como no poema de Ingeborg 

Bachmann que titula as presentes observações, apraz o tempo que assomava no 

horizonte, remontando-o ao passado. 
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USOS DO PASSADO E EDUCAÇÃO HISTÓRICA: TEMAS SOBRE A 

ANTIGUIDADE EM EVIDÊNCIA 
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Resumo: O presente trabalho deseja trazer à tona um tema que vem sendo 
bastante discutido entre historiadores brasileiros que se detém a conteúdos 
relacionados às Antiguidades (egípcia, grega e romana): os usos do passado. Tal 
temática, que aqui iremos problematizar, vincula-se em nossa leitura à grande 
necessidade humana de se relacionar com o passado, tornando-o em diversas 
formas presente por meio de usos variados, apropriações e (re)significações, os 
quais devem ser discutidos. Para esta tarefa tomar-se-á, primeiramente, a 
perspectiva dos Usos do Passado e Educação Histórica permeados pelo 
pensamento do teórico alemão Jörn Rüsen; em seguida apontar-se-ão alguns 
exemplos de possibilidades temáticas sobre a Antiguidade que podem ser 
evidenciadas e utilizadas no âmbito da educação básica ou ensino superior. 
 
Palavras-chave: Usos do passado. Educação histórica. Antiguidade. 

 

Introdução 

 

O presente texto reflete algumas inquietações que nos perseguem desde a 

pesquisa junto ao doutoramento, na UFPR, acerca da Egiptomania como uso do 

passado. Tais inquietações dizem respeito ao fato de ser possível se identificar no 

mar das temporalidades históricas a interpenetração das mesmas, onde passado e 

presente se encontram, tal como no portal do instante apontado por Nietzsche em 

sua visão do enigma (NIETZSCHE, 1999, p. 227-229). Esta percepção fica mais 

provocativa ainda quando estamos diante de nossos objetos de interesse desde a 

graduação, que se localizam na temporalidade a que se denomina, 

fragmentadamente, como Antiguidade, delimitando aqui, à guisa de exemplo, 

egípcios, gregos e romanos. 

Para organizar as ideias sigamos o seguinte caminho por meio de algumas 

questões: a primeira, o que desejamos dizer quando falamos de usos do passado? 

A segunda, em que sentido tais usos podem ser compreendidos no âmbito da 

Educação Histórica? Por fim, cabem alguns exemplos em evidência nos temas 

sobre a Antiguidade. 

                                                
50

 Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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Os usos do passado 

 

Estes se inserem no contexto das apropriações mais diversas que são feitas do 

passado. Em nosso caso, junto às temporalidades da Antiguidade, usos infindáveis 

são feitos no âmbito político, estético, social, linguístico, de direito, cultural e 

iconográfico, conscientemente ou não, ora chamados de legados, ora de usos. 

Temas relacionados a egípcios, gregos e romanos pululam no cotidiano das 

pessoas de forma que estas tendo consciência ou não são impregnadas de 

informações em diversas linguagens que tomam a sua vida prática. 

Neste contexto, há algumas décadas, a busca por compreender tais elementos 

abriu espaço a novas fontes para se pensar o mundo antigo e sua relação com a 

contemporaneidade51, construindo uma História Antiga mais problematizada 

(FUNARI & GLAYDSON, 2008, p.8) e que se aproxima mais do cotidiano, na vida 

prática das pessoas, no âmbito escolar e mesmo acadêmico. 

 

Educação Histórica e Usos do Passado 

 

É justamente nessa aproximação do cotidiano, da vida prática das pessoas, 

que desejamos chegar. Malgrado possamos incorrer no âmbito das repetições, 

cabem algumas considerações sobre ideias de Rüsen que nos servem de guia a 

pensar as relações entre educação histórica e usos do passado. A primeira delas, 

nos mostra que: 

 

“O melhor ponto de partida parece ser aquele que, na vida corrente, surge 
como consciência histórica ou pensamento histórico (no âmbito do qual o 
que chamamos ‘história’ constitui-se como ciência). Esse ponto de partida 
instaura-se na carência humana de orientação do agir e do sofrer os efeitos 
das ações no tempo. A partir dessa carência é possível constituir a ciência 
da história, ou seja, torna-la inteligível como resposta a uma questão, como 
solução de um problema, como satisfação (intelectual) de uma carência (de 
orientação)”. (RÜSEN, 2001, p.29-30) 

 

                                                
51

 Um exemplo interessante é a constituição do grupo de pesquisas “Antiguidade e Modernidade: 
História Antiga e Usos do Passado” liderado pelos professores Glaydson José da Silva (Unifesp) e 
Renata Senna Garraffoni (UFPR). Informações podem ser obtidas no endereço 
http://www.humanas.ufpr.br/portal/usosdopassado/apresentacao/  



141 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

A vida prática, por sua vez, encontra-se em frágil linha divisória com a ciência 

especializada e esta reflete as problemáticas daquela. Há, portanto, um contínuo e 

cambiante processo no qual o pensamento histórico pode ser apreendido entre 

interesses gerados por carências de orientação no tempo. Estas são constituidoras 

de ideias perspectivadas da experiência do passado, e levam à constituição de 

métodos e regras de pesquisa empírica que serão organizadas em formas de 

apresentação que atuarão com funções na vida prática, num retorno, a partir da 

narrativa, à necessidade prática de orientação existencial (RÜSEN, 2001, p.30-35). 

Surge, então, como uma volta partindo de carências de orientação no tempo 

interpretadas. É por essas interdependências no processo do pensamento histórico 

que ressaltamos as reflexões de Rüsen neste trabalho. Conhecer o passado, 

apropriar-se dele, significá-lo e ressignificá-lo, estabelecendo usos para o mesmo, 

faz parte de nossa própria vida na contemporaneidade. 

Seguindo o pensamento de Rüsen, destacamos também a importância da 

narrativa no referido processo: 

 

“Para se entender o que a narrativa realiza, é necessário caracterizar 
melhor a categoria de sentido. A constituição de sentido produzida pela 
narrativa histórica a partir da experiência no tempo opera-se em quatro 
planos: a) no da percepção de contingência e diferença no tempo; b) no da 
interpretação do percebido mediante a articulação narrativa; c) no da 
orientação da vida prática atual mediante os modelos de interpretação das 
mudanças temporais plenos do passado e, por fim, d) no da motivação do 
agir que resulta dessa orientação. ‘Sentido’ articula percepção, 
interpretação, orientação e motivação, de maneira que a relação do homem 
consigo e com o mundo possa ser pensada e realizada na perspectiva do 
tempo. Sentido histórico na relação com o mundo significa uma 
representação da evolução temporal do mundo humano tanto baseada na 
experiência quanto orientadora e motivadora do agir. Também na relação 
do homem com si mesmo, o tempo é interpretado em consecução, de modo 
que seja alcançado um mínimo de consciência do ‘eu’: identidade histórica” 
(RÜSEN, 2001, p.155-156) 

 

Desta forma, a constituição do pensamento histórico perpassa a própria 

narrativa e a busca de sentido ao passado. Noutras palavras, há que ressaltar os 

itens levantados por Rüsen no texto acima, que afirmam os seguintes princípios: há 

que existir a consciência de que estabelecemos uma relação com o passado; de que 

sempre narramos esse passado e o interpretamos (conscientes ou não de que o 

narramos ou interpretamos); a ideia de que esse passado orienta nossa vida prática 

atual e a percepção de que o passado nos dá algum tipo de motivação. 
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Tais princípios se articulam a outra instância relacionada à nossa vida prática: 

trata-se da formação histórica. Formação, latu sensu, quer dizer: conjunto de 

competências de interpretação do mundo e de si próprio, refletindo o máximo de 

orientação do agir com o máximo de autoconhecimento (RÜSEN, 2007, p.95). Desta 

forma, para apreender o mundo e suas facetas historicizadas, tomar consciência dos 

princípios do pensamento histórico é dar forma à inata carência de orientação no 

tempo. A carência e a inquietude em relação ao tempo nos arrebatam de modo 

muito forte e conscientizar-se desse fato é constituir uma formação histórica. Os 

seres humanos nascem com uma composição física cerebral propícia à orientação 

no tempo e à narrativa e no decorrer da vida, em sua constituição individual e 

coletiva, passam por momentos de formação em família, em grupos sociais, na 

escola e outras instituições. As necessidades de narrar e dar sentido à existência 

humana nos tempos e espaços afloram conscientemente pela formação. Afirma-nos 

Rüsen, sobre a formação histórica que: 

 

“Formação leva muito a sério esse direcionamento à carência de orientação. 
Ela o contrapõe à fragmentação do saber científico necessariamente 
decorrente da especialização da ciência. Com isso, ela coloca à frente a 
carência do sujeito ausente, de fazer-se valer como pessoa, no uso do 
saber para fins de orientação de sua própria vida prática, de afirmar-se 
como instância de legitimação dos modos práticos de viver.” (RÜSEN, 2007, 
p.95) 

 

O direcionamento em relação à carência de orientação no tempo, por sua vez, 

transcende as necessidades próprias da ciência histórica. A formação, em 

continuidade, também diz respeito ao modo de recepcionar o saber histórico, lidar 

com ele, tomar posição quanto a ele, utilizando-o (RÜSEN, 2007, p.101). 

Ainda em torno das ideias da relação entre conhecimento histórico e vida 

prática, das carências de orientação no tempo e da formação em história, cabe 

acrescentar algumas palavras quanto à consciência histórica. Esta é a constituição 

de sentido sobre a experiência no tempo, no modo de memória que transcende sua 

própria vida prática. Questiona-nos Rüsen dizendo: 

 

“que outras qualidades se encontrariam nas operações típicas da 
consciência histórica, que não a memória histórica e o processo narrativo de 
sentido da experiência do tempo, que valem como orientação existencial e 
assim são o próprio aprendizado histórico?” (RÜSEN, 2007, p.104-105) 
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Nessa perspectiva, há de se considerar a experiência no tempo, sua 

interpretação e sua função orientadora na vida humana como pressuposto de 

qualquer relação de alteridade temporal e espacial. O ser humano não escapa ao 

fato de que na vida o passado se faz presente em sua existência e há, por fim, de 

reconhecer o passado ao mesmo tempo como diferente, presente e necessário na 

vida prática. O fato, por exemplo, de estarmos em qualquer espaço é defrontar-se 

com todas essas ideias, suscitar inúmeras experiências e interpretações, constituir 

sentidos, fazer perguntas e buscar respostas às inquietações existenciais, usar o 

passado, ter sentimentos variados despertos. 

É neste sentido que aproximamos a importância de se compreender os usos 

que são feitos do passado para uma educação histórica significativa em termos 

pessoais e uma compreensão mais profunda da experiência histórica humana 

(SCHMIDT; BARCA; GARCIA, 2010, p.11). Também é inquietante “indagar (...) quais 

os ‘usos’ que os alunos fazem da história em termos da sua orientação temporal 

(SCHMIDT; BARCA; GARCIA, 2010, p.12). Além disso, o ponto de inflexão que a 

ideia de usos do passado faz entre o tempo transcorrido e o presente, entre o 

distanciamento do mundo presente e a vida prática são elementos 

fundamentalmente atribuidores de significância e mobilização de aprendizagem 

histórica, no âmbito da formação na educação básica ou mesmo no nível superior. 

Vejamos, a seguir, alguns exemplos práticos que constituem formas de utilização. 

 

Temas em evidência 

 

Vejamos primeiro alguns itens referentes a chamada Egiptomania. Esta, 

compreendida nas palavras de Jean-Marcel Humbert como revivificação egípcia, 

estilo do Nilo, faraonismo, que denotam um fenômeno, consistem em tomar de 

empréstimo “dos elementos mais espetaculares, da gramática de ornamentos que é 

a essência original da arte Egípcia antiga; e dar a esses elementos decorativos, 

nova vida através de novos usos” (HUMBERT, 1994, p.21). Neste sentido, a relação 

entre um passado distante (re) significado na vida prática das pessoas permeia os 

elementos mais diversos do cotidiano, como a literatura, a arte, a arquitetura, os 

jogos eletrônicos, o misticismo, desenhos animados, o cinema, música, histórias em 

quadrinhos, museus, a propaganda, joias e a indústria da estética. De tais 

elementos, que evocam aspectos históricos da antiguidade egípcia, temas do 
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passado e do presente podem ser declinados, como política, gênero, trabalho, 

cultura, entre outros. À guisa de exemplos, tomemos os itens a seguir: 

1-Capa e detalhes do álbum Powerslave52 da banda inglesa de heavy metal Iron 

Maiden53. 

 

Capa do álbum Powerslave (1984)
54

 

 

O que a capa de um álbum do Iron Maiden teria a nos acrescentar no tocante 

ao ensino? Há muito tempo já a utilizamos em aulas no Ensino Médio e hoje é 

imagem sempre recorrente quando iniciamos a disciplina de Antiguidade Oriental no 

curso de História. A capa mostra evidentemente uma relação com a civilização 

egípcia antiga, deixando clara, no entanto, que se trata de usos diversificados de 

temas e de imagens. No âmbito das imagens, rapidamente identificamos signos que 

nos remetem ao Antigo Egito, como a presença de uma pirâmide, esfinges, estátuas, 

hieróglifos e cores, entre os elementos mais comuns. Não obstante, tais elementos 

aparecem misturados, compondo uma estética destituída de semântica no tocante 

aos elementos egípcios antigos. Seu valor, todavia, está na direta relação que 

fazemos quando olhamos a capa com a antiga civilização. Observando, por sua vez, 

o conteúdo do álbum ainda poderíamos nos remeter ao seu título “Escavo do poder”, 

que também possui uma música com o próprio nome, contendo menções a Hórus, 

Osíris e a relação entre vida e morte, bastante presentes no pensamento religioso 

                                                
52

 Álbum de 1984, cuja capa foi desenvolvida pelo desenhista Derek Riggs que também produziu 
diversas outras artes para a banda. 
53

 Banda inglesa, formada em fins da década de 1970 e ainda ativa. 
54

 Imagem retirada de https://pt.wikipedia.org/wiki/Powerslave com acesso em 11/09/2015. 
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egípcio antigo. É uma tempestade de ideias bastante profícuas a iniciar os estudos 

sobre a antiga civilização egípcia. Obviamente existem mais elementos que 

poderiam ser explorados, mas queremos apenas fomentar os olhares aqui. 

Passemos para um outro item, também muito produtivo. 

 

2-Clipe da música Dark Horse55 de Katy Perry56. 

 

Cena
57

 do clipe Dark Horse (2013) 

 

O clipe mostra um show de imagens que por vezes não possui relação direta 

com a letra, a qual não fala de temas especificamente egípcios. A única menção em 

letra é em relação à deusa grega Afrodite (aqui dá para aprofundar, se há ou não 

relação de fato). No entanto temas podem ser deduzidos da composição do clipe e o 

belíssimo show de imagens, das quais aqui vocês contemplam apenas um recorte. 

Detenhamo-nos a ele, portanto. Novamente recorrem os ornamentos que nos 

remetem ao Antigo Egito, cores, arquitetura, as máscaras de felinos e a figura 

feminina, que no clipe se pode associar à figura de Cleópatra VII e uma face de Ísis. 

É um ponto inicial para discussão do feminino na sociedade egípcia a partir de 

ícones de beleza, sensualidade ou poder. 

                                                
55

 Canção do álbum Prism, de Katy Perry, 2013. 
56

 Cantora e compositora pop estadunidense. 
57

 Imagem retirada de http://www.hdwallpapersimages.com/wp-content/uploads/2014/02/Katy-Perry-
Dark-Horse-Images.jpg com acesso em 11/09/2015. 



146 

REVISTA DE EDUCAÇÃO HISTÓRICA - REDUH - LAPEDUH 
Número 09 / maio - agosto 2015 

Agora vejamos o âmbito do chamado legado greco-romano, que permeia o 

cotidiano das pessoas no âmbito da vida prática de forma bastante ampla e 

profunda. 

 

3-Medusa de Ney Sayão58. 

 

Medusa, releitura (2012)
59

 

 

O mito da Medusa, tema bastante conhecido sobre a antiguidade grega, nos 

conta a história de uma bela mulher que fora transformada em um monstro 

(Górgona) por rivalizar com a beleza de Athena; ou, em uma outra versão, 

Posseidon teria possuído Medusa (forçosamente) dentro de um templo de Athena e 

esta, penalizando-a, teria dado a ela a aparência medonha e o olhar petrificante 

                                                
58

 Carioca autodidata pintor e escultor. Desenvolve trabalhos em resíduo florestal, barro, metais e 
restauro de mobiliário artístico. Atualmente desenvolve obras de arte erótica e móveis artísticos de 
resíduo florestal cuja a produção é totalmente absorvida pelas principais galerias do Brasil. 
59

 Obra em terracota, vendida a comprador particular não identificado. Imagem retirada de 
http://neysayao.blogspot.com.br/ com acesso em 10/02/2015. 
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(KURY, 2003, p.165). Na releitura que colocamos aqui, as serpentes da cabeça são 

substituídas por falos, conforme diz o próprio autor da obra: 

 

“Transformando as serpentes da cabeça de Medusa em falos, o autor 
consegue trazer para o exterior de Medusa o seu mostro interior, criando 
uma imagem impactante sobre o medo. Já que a violência de Poseidon e a 
incompreensão de Atena a impediram durante toda a vida de olhar no 
espelho e não ser alvo de sua própria imagem. 
Medusa, assim como muitas mulheres foi a vitima que tornou-se vilã pela 
incompreensão daqueles que muitas vezes esperamos nos proteger.  
A medusa impactante de Ney Sayão é uma forma de protesto contra a 
violência sexual perante as mulheres.  
Aquilo que nos fere fica de tal forma em nossa cabeça que se torna dono 
dos nossos pensamentos e nos transforma em monstros incompreendidos.” 
(MAGALHÃES & SAYÃO, 2015) 

 

Na releitura, o papel da mulher na sociedade grega pode ser problematizado 

diante das atuais discussões de gênero ou feminismo, mas também a própria cultura 

grega e sua mitologia são aqui objetos em evidência, os quais permeiam a própria 

história da arte, riquíssima em releituras. 

Ainda poderiam ser declinadas outras formas de usos60, ampliando os 

horizontes. Basta que tragamos à memória uma tradição que fala do legado de um 

passado grego onde aparecem formas de herança cultural no âmbito da literatura, 

política, filosofia, direito, arquitetura e linguagem (FINLEY, 1998; VIDAL-NAQUET, 

2002; FUNARI & GLAYDSON, 2008; GARRAFFONI, 2008); mas também aspectos 

da religião que chamam atenção ainda hoje de todos que voltam seu olhar para os 

gregos antigos (FUNARI, 2012). Aqui não somaremos mais exemplos efetivos, 

diante do escasso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60

 Esta abordagem se insere também junto ao projeto de pesquisa que desenvolvemos ligado à 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul intitulado “Grécia Antiga e Usos do Passado”, 
cadastrado na plataforma do SIGPROJ. 
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4-Imagem do Poder em Roma 

 

Mosaico: 1) Júlio Cesar
61

; 2) Benito Mussolini
62

; 3) Adolf Hitler
63

. 

 

E aqui partimos para uma imagem em sentido mais amplo, junto aos próprios 

símbolos, a semântica e a conotação política do termo. Da ideia mais simples do 

poder, como define Bobbio em seu dicionário: 

 

“... a palavra Poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de 
produzir efeitos. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos 
como a objetos ou a fenômenos naturais (...) Se o entendermos em sentido 
especificamente social, ou seja, na sua relação com a vida do homem em 
sociedade, o Poder torna-se mais preciso, e seu espaço conceptual pode ir 
desde a capacidade geral de agir, até à capacidade do homem em 
determinar o comportamento do homem: Poder do homem sobre o homem 
(BOBBIO, 1998, p.933) 

 

É, de certa forma, como se os romanos antigos tivessem criado um modelo de 

poder e “se você quisesse ser um governante, teria que posar como um romano” 

                                                
61

 Imagem retirada de http://www.museudeimagens.com.br/veni-vidi-vici/ com acesso em 16/09/2015. 
62

 Imagem retirada de http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03008/mussolini_3008541c.jpg com 
acesso em 16/09/2015. 
63

 Imagem retirada de https://volkundvaterland.files.wordpress.com/2014/06/adolf-hitler.jpg com 
acesso em 16/09/2015. 
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(BÉDOYÈRE, 2013, p.21). E nas imagens vemos Caio Julio César (100-44 a.C.), 

ambicioso e inteligente que sabia como buscar apoio popular, Benito Mussolini 

(1883-1945), ditador fascista italiano e Adolf Hitler (1889-1945). Em um livro para 

popularizar informações sobre os romanos antigos, Guy de la Bédoyère nos diz: 

 

“Os nazistas, sob o comando de Hitler, pegaram algumas de suas ideias 
sobre a imagem do império dos romanos, enquanto o ditador fascista da 
Itália, Benito Mussolini (...) estava determinado a reavivar o antigo poder de 
Roma. Ele tinha escavações do antigo Fórum de Roma e outros locais 
importantes expostos ao público como parte da sua campanha e 
propaganda. 
As palavras, alemã e russa, Kaiser e Czar/Tzar, que designam seus 
imperadores, vieram da palavra romana Ceasar, nome de família dos 

primeiros imperadores...” ”(BÉDOYÈRE, 2013, p.22) 

 

Há, à parte da imagem do poder, outros itens sobre a Roma antiga que ecoam 

como usos contemporâneos no âmbito do Direito, literatura, política, sexualidade, 

linguagem (SILVA, 2008; FEITOSA, 2007; RAGO & FUNARI, 2008; CALÍOPE, 2007; 

GARRAFFONI, 2008) que trazem à tona um passado distante tornando-o de certa 

forma presente e atuante na vida prática das pessoas, sendo de grande valia como 

objetos de estudos e problematizador do ensino da História Antiga. 

 

Considerações finais 

 

Aqui desejamos brevemente mostrar como, a nosso ver, os usos do passado 

podem ser observados de forma muito rica no âmbito da educação histórica 

propiciando um ensino de história mais problematizado. No tocante às 

temporalidades, por exemplo, malgrado utilizemos aqui ideias relacionadas à 

Antiguidade e Contemporaneidade, calcadas na divisão quadripartida da História, o 

que impera é justamente o âmbito das mudanças, permanências, continuidades e 

(re) significações do passado que fazem parte das formas humanas de orientação 

no tempo, de sentido à vida e sentido ao passado dado pelas pessoas. 

Sobre as temáticas, anunciamos diversas delas acerca das antiguidades 

egípcia, grega e romana. No entanto, no desenvolvimento das pesquisas diversas 

vão surgindo na mesma velocidade que se constroem novas fontes, analisando-as e 

problematizando-as com o intuito de valorizá-las no campo do ensino de história. 

Neste processo, diante dos constantes diálogos com diversas temporalidades 
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sempre surgem riscos, como a operação direta diante do anacronismo, mas mesmo 

tais riscos possibilitam ainda mais uma apropriação dos usos do passado com maior 

riqueza crítica e qualidade. 

Em continuidade, cabe enfatizar os usos do passado como proposta de 

mobilização para a aprendizagem histórica a alunos da Educação Básica, onde a 

transição de aspectos mais próximos das realidades dos alunos para problematizar 

maiores distanciamentos temporais parece ser um caminho produtivo. Esta 

utilização mostra-se também bastante útil no Ensino Superior, já que partir de coisas 

conhecidas ou mais próximas parece ser também aos acadêmicos mais instigante 

quando se trata das Antiguidades e, os mesmos acadêmicos, futuros professores, 

terão uma forma a mais para abordá-las junto aos adolescentes. 

Por fim, consideramos a relação entre Usos do Passado e Educação Histórica 

como um grande desafio para o pesquisador de temas relacionados ao ensino de 

história, professores da educação básica e superior. É desafiador por que mostra um 

mar bastante grande a se explorar, onde se corre o risco de ficar à deriva, perdendo 

o caminho. Não obstante, ao apropriar-se das ferramentas teóricas propostas por 

Rüsen, acerca da tarefa e função da teoria da história observamos esse mar como 

produtivamente navegável. 
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