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Introdução 

A realização das VI Jornadas Internacionais de Educação Histórica, 
pela primeira vez, fora de Portugal, é um indício inconteste da consolidação 
internacional dessa área de investigação. É importante lembrar que desde a 
realização das Primei ras Jornadas, em Portugal, no ano de 2000, passaram
se apenas seis anos, o que significa um saldo positivo de um encontro por 

ano. 
No Brasil, a presença de dois investigadores pioneiros nessas Jorna

das, Dr. Peter Lee, da Universidade de Londres, e Dra. Isabel Barca, da 
Universidade do Minha, expressa a continuidade de um trabalho que vem 
sendo realizado por múltiplas e diversas mãos, evidenciando, também, os 
princípios da democracia e pluralidade que regem esse encontro de pesqui
sadores em Educação Histórica. 

Os pesquisadores reunidos em torno da área da Educação Histórica 
instauraram, consolidaram e estão difundindo as pesquisas em torno da 
cognição histórica, as quais aglutinam investigações sobre as relações dos 
sujeitos com o conhecimento histórico, tendo como referências, fundamen
talmente, os aportes epistemológicos da História e as abordagens qualitati
vas de investigação. 

Esses referenciais da Educação Histórica passaram a ser difundidos. 
no Brasi l, principalmente a partir de 2003, com as atividades desenvolvidas 
pela Dra. Isabel Barca, em programa de intercâmbio entre a Universidade 
Federal do Paraná e a Universidade do Minha. 

A rea lização das VI Jornadas Internacionais com o tema "Perspecti

vas de Investigação em Educação Histórica" reafirma o compromisso do 
grupo de pesquisadores brasileiros com essa área de investigação. Assim, a 

edição brasileira das Jornadas expressa a consolidação desse campo de 
investigação no Brasil, ao mesmo tempo em que, graças à riqueza dos cami
nhos apontados, sugere possibi lidades de aperfeiçoamento dos objetos e 
arcabouços teóricos. 

Entre os participantes das VI Jornadas Internacionais de Educação 
Histórica estiveram professores e investigadores nacionais e internacionais, 
professores e investigadores de escolas do ensino fundamental e médio, 
professores e alunos de programas de pós-graduação, além de outros inte
ressados nessa área de investigação. 



Durante os três dias do evento foram apresentados 37 trabalhos, dos 

quais 33 foram encaminhados para publicação e estão incluídos nestes dois 
volumes de Atas, organizados nos seguintes temas: Cognição histórica (Vo

lume 1), Formação de professores, Manuais didáticos, Museus e patrimônio, 

Linguagens culturais e Cidadania (Volume 2). 

Este conjunto de temas indica a abrangência e a relevância dos con

teúdos apresentados e discutidos durante as VI Jornadas de Educação His

tórica que, se espera, estimulem os lei tores a compartilhar com os autores 

suas preocupações e os resultados de suas in vestigações. 

Maria Auxiliadora Schmidt 

Tânia Maria F. Braga Garcia 

Cognição Histórica 
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O conceito de Primeira Guerra Mundial: uma experiência 
educativa com alunos de oitava série do ensino fundamental. 

Introdução 

Alamir Muncio Compagnoni 1 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária (BR) 

O presente trabalho relata uma experiência educativa em contexto 

de sala de aula, tendo como referência o modelo do professor pesquisador. 

A proposta apresentada foi organizada com os segui ntes objetivos: primeiro, 

investigar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da primeira Guerra 
Mundial; segundo, pesquisar como os alunos entendem o contexto histórico 
da Primeira GueiTa, quando o professor trabalha somente com os textos 
nan·ativos e documentos escritos do livro didático; terceiro, em estudo de 

natureza comparativa, verificar como os alunos entendem o mesmo conteú

do de ensi no quando o professor trabalha Ímagens da guerra por meio de 
fotografias , desenhos e imagens em movimento como entrevis ta em 

documentário. 

Trata-se de uma experiência de investigação-ação relacionada, por

tanto, com a apropriação do conceito científico de Primeira Guerra Mundial 
pelos a lunos, em duas situações diferenciadas- trabalhando somente o tex

to didático e como eles conceituam trabalhando com diversas imagens. O 
conteúdo selecionado encontra-se no livro didático da sétima série do ensi

no fundamental e faz parte da proposta curricular da oitava série, inserido 

como elemento do Programa na temática "Poder" e no subtema "As Crises 
do Capitalismo". 

O estudo foi realizado em sala de aula, envolvendo os alunos da tur
ma "B" da 8a série do Ensino Fundamental, na Escola Municipal João 

Sperandio, do município de Araucária. Trata-se de uma escola que atende 

alunos e alunas que, na sua maioria, são ori undos da área rural e que se 

deslocam por meio do transporte escolar municipal. 

I Professor de História na Escola Municipal João Sperandio, Araucária, Paraná (BR). 

Metodologia 

A implementação do estudo, em contexto de sala de aula, seguiu a 

seguinte metodologia: 
l. Levantamento dos conhecimentos prévios. 

Para esta etapa, foi elaborado e aplicado um instrumento de investi 
gação que abordava o tema por meio das seguintes questões: 

a) Escreva ou desenhe o que você sabe sobre a Primeira Guerra 

Mundial. Coloque o ano em que ocorreu. 
b) Por que os países entram em uma guerra? 

c) Há ganhador com uma Guerra? Quem mais sofre? 
d) Quem vai para uma guerra? 

2. Primeira intervenção do professor. 

Para a realização da primeira intervenção, foi preparada uma aula 

uti lizando um texto produzido pelo professor, apresentado em transparência, 

e posteriormente os textos apresentados pelo livro didático uti lizado. 

3. Levantamento dos resultados apresentados pelos alunos após a 
primeira intervenção. 

Para verificar a apropriação do conceito pelos alunos, solicitou-se a 
produção de uma narrati va, dando-se a seguinte instrução: 

a) Escreva um texto contando para uma pessoa sobre a Pri meira 
GuetTa Mundial. 

Posteriormente, as narrativas produzidas pelos alunos foram lidas e 
analisadas pelo professor. 

4. Nova intervenção do professor 

a) Imagens, desenhos, fotos e mapas. 

b) Imagens no vídeo comentadas, documentário. 

5. Solicitação de nova naiTativa dos alunos: Imagine que você está 

entre um grupo de amigos e foi convidado a contar, a história da Primei ra 
Guerra Mundial. Escreva um texto contando. 

Resultados do estudo 

l. Análise dos conhecimentos prévios dos alunos. 

Para a questão apresentada - "Escreva ou desenhe o que você sabe 

sobre a Primeira GueiTa Mundial. Coloque o ano em que ocon·eu", foram 

3 
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obtidas catorze (14) respostas em branco. Dois aluuos apresentaram ape

nas com datas (1914-1918). Um aluno incluiu a data ( 1914-1918) acompa

nhada do seguinte comentário: "nesse dia muitas pessoas morreram" 

(Dioney). Três alunos escreveram que foi uma guerra com m uita morte e 

destruição. 
Com relação à segund a pergunta - "Por que os países entram em 

uma guetTa?" - obteve-ser apenas uma resposta em branco. Quatro alunos 

responderam "para alcançar seus objetivos"; dois alunos atribuíram a guer

ra à "rai va e dívida". Onze alunos associaram a guerra à "conquista de 

terra"; um al uno referiu-se ao "poder"; e uma aluna escreveu o seguinte 

texto: "Quando países querem a mesma 'casa' entram em conflito, ou quan

do não há concordância em um determinado assunto, e aí um quer mais do 

que o outro quer ter mais direito do que o outro, e um acaba não aceitando 

a proposta feita". (Marinalva). 

Para a terceira pergunta - "Há ganhador com uma guerra? Quem 

mai s sofre?" - onze alunos responderam que o ganhador é quem vence a 

guerra e quem mais sofre é o país perdedor. 

Essa idéia está presente no texto de uma das alunas: "O país que 

ganha consegue o que quer. Quem sofre países que perdem e as famílias 

das pessoas que morreram" (Adaiane). Nove alunos responderam que não 

há um vencedor e que o povo é quem mais perde, como se vê neste exem

plo: "Nunca se pode ganhar uma guerra, mas muitas pessoas matam as 

pessoas e dizem que ganham a guena. Quem mais sofre são as pessoas ou 

melhor a população". (Kelli) 

Com relação à quarta pergunta "Quem vai para uma guerra?" , 

dezenove alunos responderam "soldados" e "exército". Apenas um aluno 

apresentou resposta diferente, indicando que quem vai para a guena são 

"pessoas". 

Analisando os conhecimentos previOs dos alunos, percebe mos 

d ificuldades em relação à questão temporal, localização, países envolvidos e 

que o seu conheci mento histórico atual sobre guen·a é transportado para 

analisar todas as guerras de fonna igual em qualquer época e em qualquer 

lugar. Há de ressaltar a consciência dos alunos em relação às perdas que a 

guerra traz, e a afirmação quase unânime de que os envolvidos diretamente 

são os mi litares. 

2. Análise das narrativas dos alunos após a primeira intervenção do 

professor. 

Após o desenvolvimento das aulas em que o recurso pri vilegiado foi 

o Livro D idático para leitura dos alunos, soli citou-se que os alunos produ-

zissem um texto, contando para uma pessoa sobre a Primeira Guerra Mun

dial. Os textos dos alunos foram analisados e classificados a partir de três 

categolias, criadas a partir das questões encaminhadas aos alunos para sa

ber sobre seus conhecimentos prévios. 

-Primeiro grupo: TEXTO RELACIONADO sem a organização tem

poral, sem as alianças e os países participantes, mas com idéias específicas 

sobre a Ptimeira GueiTa mundial. Nessas nmTativas apareceram idéias espe

cíficas como: "batalhas nas ttincheiras", "gases venenosos", "tanques, ca

nhões e bombas" (14 alunos). Observe-se uma das narrativas: 

"Eu conversava com a minha amiga Rosana sobre a Primeira Guen·a Mundial. 
A primeira guerra mundial foi considerada como gueJTa elas trincheiras. 
Rosana, a guerra elas trincheiras era diferente do que vemos hoje, os tanques 
grandes que parecia um navio, esse tanque passava em qualquer lugar, era 
rápido. 
Nesse tempo não era usado os aviões como vemos hoje. As vezes até navios 
eram apropriado para esse tipo de guerra. 
Tinha também uns gases como defesas, esse gases fazia falta ar no fim da 
guerra das trincheiras". (Vanessa) 

- Segundo grupo: TEXTOS GLOBAIS, com a organização tempo

ral, com países patticipantes e com idéias específicas sobre a Primeira GuetTa 

Mundial apresentados apenas por dois alunos. Aqui se destaca uma das 

nanativas: 

"Tudo começou entre países! 
Havia 2 lados chamados de Tríplice entende e 
Pretendiam fomecer navios e soldados. 
Os grupos envolvidos eram: Tríplice Aliança (Alemanha etc). Bulgária que 
mudaram de lado o Japão e Itália. 
Motivo: A ganância econômica, disputa de territórios, a pattilha do continente 
da África, Oceania e Ásia trazidos pelas nações industrializadas. O tempo 
histórico foi de 1914-1918, foi chamada de cont1ito mundial parque pela 
primeira vez envolveu todo o planeta de forma direta, a principal batalha 
ocorreu na Europa. Nos confrontos os soldados faziam valas como abrigos 
onde ficavam. 
As mulheres tiveram um espaço reservado depois de um tempo. Faziam até 
manchetes para ela se envolveram na guerra!". (Maricler) 

- Terceiro grupo: TEXTOS FRAGMENTADOS, não relacionados 

com o contexto histórico específico da Primeira Guena, mas, falando em 

geral, tratando as guerras de forma igual , apresentados por quatro alunos. 

5 
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Destaca-se aqui uma das narrativas desse grupo: 

"A primeira Guerra Mund ial , foi porque todos os estados queriam ser 
Independente então surgiu urna grande guerra entre um estado e outro pelo 
mundo todo os chefes e governo mandavam chamar rapazes para se alistar 
no exército e homens de famílias nobres para ir treinar no exército, pra ir 
guerrear. 
E nessas guerras morriam milhares de pessoas, homens mulheres e até 
crianças. 
Essas guem1s ocorridas pelo mundo todo durou muitos anos enfim todos 
queriam obedecer o mandado elo rei, e outros mais. Depois de muitos anos 
passado o Brasil conseguiu a independência e acabou com a escravidão elos 
negros e analfabetos e outras leis absurdas. Ex: A que pobre e analfabeto 
não pode votar. Ex: A que as mulheres não podiam votar. Ex: Escravos 
vendidos aos fazendeiros etc todas essas leis acabaram com a independência 
do Brasil". (A line) 

Nesta fase do estudo percebemos que os alunos e alunas, na sua 

maioria (16), superam seus conhecimentos prévios no aspecto, "as guerras 

são todas iguai s", poi s apresentaram idéias que são de conhecimento c ien

tífico e específico da Primeira Guerra Mundial. Falta, no entanto, uma maior 

consciência histórica, pois, o texto do li vro didático limita, c não provoca 

curiosidade, que é o que dá o prazer de pensar, de construir-reconstruir e 

comparti lhar o conhecimento. O tempo é outro problema: a maioria pensa a 

hi stória sem se colocar no tempo para organizar seu pensamento. 

3 . Resultados após a segunda intervenção. 

Como já indicado, a segunda intervenção didática feita pelo professor 

incluiu imagens, desenhos, fotos e mapas e. ainda, imagens e m vídeo co

mentadas, entrevista com soldados que participaram da Guerra. na apre

sentação de um documentário. Após o desenvolvimento das atividades. pro

pôs-se aos alunos a seguinte questão: "Imagine que você esté1 em um grupo 

de amigos e foi convidado a contar a história da Primeira Guerra Mundial. 

Escreva um texto contando essa h istória". 

Lendo todos os textos dos alunos. foi necessário criar uma nova cate

goria para enquadrá-los, pois fug iam das categmi as anteriormente usadas 

na análi se das narrativas produzidas na segunda fase do estudo. Conside

rou-se que as narrati vas são TEXTOS GLOBAIS COM CONSCIÊNCIA 

HJSTÓRICA, apresentam países e alianças, idé ias específi cas da guerra, 

participação de homens e mulheres, destruição, sofri mento e morte, cotidi

ano da guerra e concluem que a Guerra é um mal. No entanto fogem da 

questão temporal. Todos os vinte alunos (as) se enquadraram nesta catego

ria. 
Observe-se uma das narrativas: 

"Era uma guerra entre tríplice Entene, e Aliança tinha países que estavam do 
lado de tríplice Entene e outros da Tríplice Aliança. A guerra era por causa de 
terras mas também tinha países que não estavam de lado nenhum. As bombas, 
canhões, etc era transportado de trem. 
Os soldados que foram a guerra sofreram muito tenham de construir sozinhos 
na terra era tipo umas valetas tinha um buracos dentro da terra lá no fundo 
era um buraquinho bem pequeno lá eles dormiam, guardavam, comidas água, 
cerveja, etc. As vezes não tinha nenhum bombardeio ai eles fi cavam 
descansando, iam aos bar quem pegava férias namoravam . Os negos diziam 
que as mulheres gostavam mais deles do que os brancos. Os feridos, voltavam 
as suas famílias, os mortos eles jogavam. Quando inventaram as bombas a 
gás foi a maior bagunça pois uns eram queimados as peles, olhos etc e iam 
embora muitos já estavam desistido era muito sofrido não agüentava mais 
foi muitos mortos, feridos, etc. Os sobreviventes ficaram para contar o que 
eles sofreram" .(Marciane) 

Conclusão 

Mostramos os caminhos percorridos pelos(as) alunos(as) no estudo 

histórico e c ientífico da Primeira Guerra Mundial. A conclusão a que chega

mos é que na idade em que se encontram, os(as) alunos(as) em estudo 

conseguem construir de forma mais elaborada os conceitos científicos, a 

partir de um ensino da hi stória, por meio do qual ele possa v isualizar os 

acontecimentos, através das imagens, relacionadas à nanativa do aconteci

mento. A outra idéia que percebemos no decorrer das aulas, é que os(as) 

alunos(as) mostram curiosidade e prazer em estudar o conteúdo quando 

trabalhamos com diversas fontes e não só o texto do livro d idático. 

Nossa frustração fica na questão temporal. E les contam o que discu

tiram e compreenderam, sem a mínima preocupação com o tempo cronoló

gico. Para esses jovens alunos, a questão do tempo só se coloca como algo 

a pensar ou um e lemento do raciocínio hi stórico, se forem diretamente ins

tigados a fazê-lo. Em todas as narrativas da última questão, não aparece 

nada sobre o tempo. 

Para nós, fica a indagação se o uso da temporalidade cronológica não 

seria fundamental para a educação histórica, na medida e m que essa 

temporalidade é a que temos para lidar no dia a dia, com o objetivo de 

loca lizar aconteci mentos nos seus respectivos anos, sécul os e dias. 

7 
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O resultado dessa investigação nos apontou como os jovens se rela
cionam bem com o passado, o que contradiz afirmações que vêm sendo 
feitas de que eles se interessam mais pelo presente, mas também nos mos
trou que essa relação é feita a partir de um processo seletivo, no qual os 
jovens organizam os acontecimentos a partir da dinâmica do próprio aconte
cimento e não obedecendo a medidas temporais, como a cronologia. Essa 
relação dos jovens alunos com a temporal idade, não estaria mais próxima 
do que HELLER (1985) afirmou, de que o tempo nada mais é do que a 
itTeversibilidade dos acontecimentos? 

Essas considerações nos permitem apontar a importância de conti
nuidade nas investigações sobre as idéias históricas de jovens alunos, prin
cipalmente no que se refere á sua relação com as temporalidades históri

cas . 
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Respostas a perguntas do tipo "Por· Quê": elementos descritivos 
I 

e explicativos nas narrativas históricas escolares dos professores 
) 

André Victor Cavalcanti Seal da Cunha-
Universidade Federal ele Pemambuco (BR) 

Em nossa pesqui sa de mestrado, intitulada "A (Re) Invenção do Saber 

Histórico Escolar\ buscamos compreender as apropri ações das narrativas 

históricas escolares pela prática pedagógicas dos professores de História. 

Neste artigo procuramos refinar o nosso olhar, o que nos levou a dei tar mais 

um recorte em nosso objeto de estudo, objetivando detectar os elementos 

descri tivos e explicativos das narrativas históricas escolares, reinventadas 

pe los professores em sua prática pedagógica. Nosso ponto de parti da é 

justamente o entendimento de que as narra ti v as históricas apresentadas pelos 

professores de História em suas salas de aula seguem um percurso evolutivo 

de sucessivas transformações para poderem tornar-se objetos de ensino. 

Quando os docentes realizam seu trabalho, a transposição didática das 

narrativas históricas também ocorreu em outras instâncias , existind o 

concomitantemente todo um movimento de seleção, de (re) invenção das 

narrativas produzidas pelo campo historiográfico, integrando-as à esfera dos 

saberes a serem ensinados, estando presentes nos livros didáticos e 

paradidáticos, nas propostas curriculares e nos materiais de apoio. 

Acreditamos que o conceito de "Explicação Histórica" poderá nos 

I Pesquisa orientada pelo Prof. Dr. José 13atista Neto, vinculada ao Núcleo de Pesquisa e m 
Formação de Professores c Prática Pedagógica do Programa ue Pós-graduação em Educação da 
UFI'E, financiada pela CAPES. 
2 andrevscal @yahoo.com.br 
3 A investigação teve como campo os ciclos fi nais do ensino fundamental (3" e 4" Ciclos) ue 
quatro escolas da rede citada. Elegemos como sujeitos cinco (5) professores, todos graduados em 
licenciatura plena em História. Para a coleta dos dados, uti lizamos entrevistas (iniciais. durante 
as observações de sala. c fi nais) c observações em sala. ambas áudio-gravadas e convertidas em 
peças protocolares, constituindo nosso corpo documental. Vale salientar que, para fins da preser
vação ela identidade dos sujeitos, estes foram codificados em Sujeito I (SI). Sujeito 2 (S2), Sujeito 
3 (S3), Sujeito 4 (S4), Sujeito 5 (S5). Prot. represen ta no texto a abreviação de "protocolo". 
Também no texto as entrevistas Iniciais, as real izadas durante a presença no campo de observa
ção e Finais, estão sendo abreviadas de "EI", "EC" c "EF", respectivamente. 
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ajudar nesta empreitada. Essa é uma das discussões caras da epistemologia 

da História. Um autor de referência para a questão foi Carl Hempel. 

Vinculado à filosofia analítica de língua inglesa, em seu clássico artigo "A 

Função de Leis Gerais em História", produz uma eloqüente argumentação 

a favor da unidade teórico-metodológica do processo de explicação nas 

ciências. A explicação científica, dentro de um mesmo modelo teórico

metodológico, possuiria para Hempel uma estrutura lógica comum. 

Procurando demonstrar que a explicação em História se enquadraria nos 

cânones da cientificidade, advogou que elas se baseariam em leis gerais, 

mas só muito aproximadamente se poderia reconstruir seu conteúdo 

explicitamente. Como conseqüência, na maior parte dos casos, o que o 

conhecimento histórico ofereceria não é uma explicação científica pelfeita, 

completa, mas um "esboço de explicação" (1964, p. 429). 

Barca (2000) util iza uma definição de Explicação Histórica que nos 

pareceu úti l no momento de construção das noções do elemento explicativo 

e descritivo das nan·ativas. Segundo a autora, a Explicação Histórica pode 

ser concebida "como uma reposta a uma pergunta do tipo ' por quê?' sobre 

acções, acontecimentos e situações do passado humano" (2000, p. 61). 

A compreensão de que explicar historicamente remete a dizer o 

"porquê" do fenômeno estudado forneceu o instrumental necessário para a 

nossa análise. Na pesquisa, identifi camos dezoito narrativas em que 

estiveram presentes "Explicações Históricas", ou seja, que em seu corpo 

discursivo foram encontrados elementos explicativos, entendidos como 

respostas a perguntas do tipo "porquê", enquanto em treze narrativas 

identificamos apenas a perspectiva do "contar como era", "como aconteceu", 

sem remeter ao fomecimento de uma explicação do processo em pauta. 

A presença majoritária de narrativas comportando explicações 

hi stóricas é um dado interessante a ser explorado. Parece haver um indício 

do estabelecimento e renovação no fluxo transpositor. Nos saberes hi stóricos 

escolares "tradicionais", a ênfase no aspecto político atrelada a um modelo 

de ensino que priorizava a memorização - entendida como sinônimo de 

aprendizagem - levou à supremacia/destaque da famosa tríade data-fato

nome. Dentro do movimento, que levava o aluno a decorar fatos importantes, 

datas comemorativas e nomes ilustres, o elemento expli cativo estava 

sobremaneira secundarizado. Com isso não queremos dizer que eles não 

existissem. Trata-se de uma questão de ênfase. O elemento explicativo na 

matriz tradicional caracterizava-se pela concatenação de eventos, em um 

raciocínio do tipo "aconteceu isso por causa daquilo". Essa é justamente a 

tão falada causalidade linear e factual do positivismo histórico. Regra geral, 

fatos político-administrativo-militares levariam a outros fatos administrativo

político- militares. Óbvio que aqui está muito mais uma "caricatura", uma 

imagem generalizante criada para nortear em meio ao caos da complexa 

produção de historiadores do século XIX e de boa parte do XX. 

Na análise das narrativas, não fo ram encontradas exp licações 

hi stóricas "positivistas" . O quadro a seguir nos dá um panorama do 

cruzamento entre elementos explicativos e as apropriações presentes nas 

narrativas. 

Tipos de Explicações Históricas 

MODOS NARRATIVO NARRATIVA NARRATIVA NARRATIVA DA NARRATIVA 
TRADICIONAL MARXISTA NOVA IIISTÓRIA TRADICIONAL· 

MARXISTA 

ELEMENTOS 
DISCURSIVOS 

DISCURSO 02 04 02 05 
DESCRITIVO 

DISCURSO 00 12 02 04 
EXPLICATIVO 

Temos assim elementos explicativos presentes em dezoito nanativas. 

Nessas narrativas temos a preponderância, com folga, de apropriações ao 

marxismo. Nas narrativas híbridas4 foram detectadas apenas explicações 

históricas marxistas, o que eleva ainda mais o número de apropriações a 

essa matriz. Seguindo o exercício de diálogo com os nossos sujeitos, temos 

um bom exemplo nesta reinvenção proposta por S2: 

4 A noção de hibridismo remete à idéia de criação peculiar que, derivada de entes diferentes, não 
corrcsponde às partes que a engendram. Representa não uma síntese no sentido da dialética 
hegeleana, mas uma tercei ra posição. Originada das duas primeiras, não pode ser reduzida a elas. 
Nas narrativas híbridas vemos uma espécie de fusão matricial, na qual temos elementos caracte
rísticos de matrizes históricas diferen tes em um mesmo corpo discursivo. Nas análises. o tipo de 
hibridismo encontrado foi engendrado pela apropriação ele saberes tanto da História tradicional. 
quanto do Marxismo. Ao todo, contabilizamos nove unidades discursivas, cuja estrutura lógica 
permitia considerá-las como narrativas híbridas do tipo "Tradicional-Marxista". 
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Bem a gente viu que a Europa passava por um processo de industrialização. 
Certo? Avanço tecnológico. Quê é que o avanço tecnológico ajuda?( ... ) Então 
a gente tinha, avanço tecnológico, aumento de produção. Então, todo mundo 
queria produzir muito e queria vender muito, certo?( ... ) A Alemanha aumentou 
sua produção industrial e começou a concorrer com os produtos ingleses.( ... ) 
... a gente vai ter conseqüentemente uma concorrência. ( ... ) Nós vimos que 
existia então uma concorrência industri al ( ... ) Então essa guerra, ela tem ... ela 
vai se prolongar por tanto tempo ass im, huscando simplesmente o controle 
econômico. 

(52, 2° ano do 4° ciclo, Prot.l) 

Dentro da narrativa em sala, as causas da Primeira Grande Guerra 

seguem uma di versificada rede de variáveis, mas como pode ser visto no 

trecho acima, a ênfase recai sobre o aspecto econômico. O conflito mundial 

é explicado como sendo resultado do acirramento da competiti vidade entre 

as burguesias industriais das grandes potências européias. A análise dessa 

peça ilustrativa nos remete a um dado interessante. A maioria absoluta das 

narrativas reinventadas pelos sujeitos da investigação adota o viés econômico 

para explicar os processos históricos. Na maioria dessas explicações não 

esteve presente o movimento dialético que seria característico da matri z 

marxista; ao olhar dos historiadores essas apropriações se aproximariam de 

uma configuração estruturalista-ortodoxa ou do determinismo econômico 

marcado pelo pensamento dogmático, cuja esclerose foi amplamente criticada 

na academi a. Teriam razão os inqui sidores acadêmicos ao apontar os 

docentes como dinossauros vincu lados ao marxismo althusseriano? 

Barca (2000), em sua tese, procura esta be lece r níveis de 

desenvolvimento na apropriação do pensamento histórico. Na investigação 

da autora, um dos alunos entrevistados justifica o papel precursor dos lusos 

nas "Grandes Navegações" dizendo: "os portugueses precisavam de dinheiro, 

ou de especiarias ... para sua economia! Porque a sua economia não estava 

muito bem, estava assim-assim ... " (ibidem, p. 182). Na análise, Barca 

considera o viés econômico presente como uma forma de explicação 

simplificada, mais fác il "com a qual ele foi capaz de lidar" (ibidem). 

Suas contribuições são signifi cativas ao nosso trabalho, pois nos 

permitiram a compreensão de elementos da meta-cognição dos professores. 

Di to isto, podemos recolocar a questão proposta anteriormente. Porque então 

a preponderância das estruturas explicativas de cunho economicistas? Certas 

-
repostas de S2, fornecidas na entrevista posteri or, nos levaram a algumas 

e locubrações. 

Pesquisador - .. . Por exemplo, a explicação que você deu para a origem da 
Primeira Guen·a ( ... ) Você poderia dizer porque ela é vinculada ao marxismo? 
S2- Por que ela é vinculada ao marxismo? 
Pesquisador - Sim, por que você acha? 
S2 - Porque eu estou trabalhando com os meios de produção. Por isso. Tô 
trabalhando com as relações sociais, com as relações de produção, não 
tenho como fugir disso. 

(S2,EC) 

Em sua fala, a docente explícita com muita clareza a concepção de 

que sua apropriação é marxista pelo uso de categorias-chave da referida 

matriz. Ora, um ensino de Históri a organi zado desta forma, acarreta, 

conseqüentemente, uma ênfase no viés econômico para a explicação. Afinal 

de contas ela não tem "como fugir disso". Mas não teria por quê? Algumas 

inferências podem ser realizadas. 

É óbvio que as referências teóricas dos professores podem exercer 

influência significativa. Os sujeitos integrantes da investigação tiveram sua 

formação inicial na década de 80, no auge, portanto, do Marxismo enquanto 

paradigma para a hi stória acadêmica. Não obstante, traçar um raciocínio 

linear entre explicações apropriadas e formação inicial nos parece um 

raciocínio bastante simplista. Consideramos aqui interferências di versas 

(processos de formação inicial e continuada, profi ssionali zação dos docentes, 

movimento de ecologia dos saberes no âmbito acadêmico e escolar, etc). 

Ressaltaríamos, apenas, mais uma vez, um componente que nos parece 

expressivo, a lógica pragmática que norteia a apropriação dos saberes também 

pode estar atuando na util ização dos elementos explicativos nas narrativas 

reinventadas. Explicações históricas de tipo economlcista satisfazem tanto 

o referencial teórico dos professores, em sua maioria autodenominados 

marxistas, quanto à cognição dos discentes. 

Acreditamos que Barca (2000) tenha razão ao alegar a facilidade 

com que os alunos lidam com as expli cações focadas no econômico, se tudo 

está reduzido ao interesse de lucro e busca de riquezas. A grande questão é 

conceber os docentes de forma pejorativa por utilizá-las. Acreditamos que 

sua permanência e preponderância se justificam pela faci lidade, com uma 
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re lativa satisfação, às exigências do ensino da disciplina. 

No entanto, o argumento que nos ajuda a compreender sua 

permanência não necessariamente embasa sua manutenção ou perpetuação. 

A lógica pragmática que norteia a utilização de explicações hi stóricas 

marxistas implica na inviabilidade da presença de ele mentos explicativos 

de outras matrizes? A análise das explicações vinculadas à Nova Histótia 

poderá nos fornecer alguns indícios. 

Era um peste, uma epidemia, toda a população na cidade tá sobre perigo, 

então a idéia de que era um castigo de Deus era o foco. Então aquela cidade 

pecou e aí foi castigada pela peste, até porque tem a tradição bíblica das 

grandes punições ror peste, né, como está na Bíblia. Então. aquela cidade 
ali é uma cidade pecadora e tal , aí foi aniqui lada. Mas a questão, na verdade, 
era simplesmente as condições, faci litava ... as condições de higiene, as 

condições de vida da cidade facilita a proliferação de doenças. A peste era 

os cuidados que precisava, era hábitos, como ferver água, era uma coisa 

que não existia, se a água estivesse aparentemente limpa era bebida e poderia 
contaminar. 

(S5, 2° ano do 3" ciclo prot.6) 

Nesse trecho podem ser observadas referências a aspectos 

psicológicos, como crenças e visões de mundo, que caracterizam uma 

apropriação da matri z de Annales. O objeto de estudo também fornece 

indícios que caminham no mesmo sentido. A epidemia de peste na chamada 

Baixa Idade Média Européia não é um fenômeno estritamente "político", 

participando do enredo marxi sta apenas indireta mente. O e lemento 

exp li cativo que indica a causa do fenô meno estudado ilustra bem a 

perspectiva de interdiscipli naridade, marcante na proposta epistemológica 

da escola francesa. Segundo essa corrente historiográfica, o diálogo com 

outros campos de saber e a troca de serviços com as Ciências Sociais 

alcança extrema visibilidade. Aqui poderia se argumentar que as péssimas 

condições de higiene como razão de uma doença epidêmica não constituem 

uma explicação histórica porque é advinda das Ciências Naturais. Em se 

defrontando com questionamentos como este White ( 1964, p. 450-451) 

diria que as exp li cações hi stóricas não necessariamen te seri a m 

exclusivamente históricas. A busca pela interdisciplinaridade, entendida como 

algo interessante e desejável, permite o estabelecimento de pontes para a 

elucidação de problemas colocados pelo presente. O instrumental uti lizado 

pouco importa se contribui para a intel igibilidade do objeto. Acreditamos que 

foi detectado um elemento intrínseco ao saber da matriz disciplinar Nova 

História, que manteve suas especificidades mesmo após o trabalho de seleção 

da noosfera5 e do docente na esfera da transposição interna. 

A análise deste caso nos aponta possibilidade de inserção de elementos 

explicativos relacionados ao movimento de renovação da historiografia. 

Consideramos que nas au las observadas ocorreu uma certa secundarização, 

ou mesmo uma sub-utilização de explicações históricas desse tipo. Através 

dessas breves reflexões, nos deparamos com a complexidade que constitui 

o ensino de uma disciplina como a História. Observamos o quanto podem 

tomar-se arriscados certos julgamentos precipitados e aligeirados sobre a 

atividade dos docentes. 

5 Essa é considerada o espaço imaginário de encontro dos representantes do sistema de ensino 
com os representantes da sociedade. Da noosfera participari am di versos agentes, tais como 
professores , didatas, pedagogos, acadêmicos, autores de li vros didáticos e políticos envolvidos 
com questões da educação escolar (PAIS, 2001 ; SANTOS et ai, 2003). Para Astolfi e Develay 
( 1991, p. 48), a noosfera representaria um círculo de pensamento intermediário entre a produção 
de conhecimento acadêmico c a ati vidade de ensino. Na noosfera dar-se-ia. ao estilo habermaniano, 
o processo de enfrentamentos, connitos de interesse, negociações. acordos, soluções ou indicativos 
de soluções entre os sujeitos envolvidos na dinâmica do sistema de ensi no e suas inter-relações 
com a sociedade. É nela que se processa a seleÇtio dos elementos do .wb~r .l'úbio que integrarão as 
propostas cu1Ticulares, os livros didáticos, etc. Ela é a grande instância reguladora dos nuxos de 
.l'ab~r .l'tíbio, constituindo-se no "centro operacional del proceso de transposición" (CHEVALLARD, 
1991' p. 34 ). 
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Relações entre as narrativas produzidas pelos alunos em sala de 
aula e a didática do professo•· 

Introdução 

I 
Expedita Estevão da Silva 

Programa de Pós-graduação em Educação/UFPR (BR) 

Este arti go faz parte do estudo que estou realizando para a elabora
ção de dissertação de mestrado, cujo objetivo principal é compreender como 
os alunos de 3". Série do Ensino Fundamental constroem e interpretam suas 
narrativas históricas. 

Originalmente, foram propostos no projeto os seguintes objetivos: 
verificar as articulações entre experiências cul turais de alunos do meio rural 
e as relações que estabelecem com o saber hi stórico escolar, a partir da 
forma como constroem suas narrati vas; caracterizar as fonnas de acesso 
dos alunos a diferentes nan·ativas históricas; anal isar nruTativas históiicas 
produzidas pelos alunos e analisar interpretações de nanativas históricas 
feitas pelos alunos. 

Na etapa inicial da pesquisa, foi realizado um estudo exploratótio para 
verificar como aparecem nas narrativas das crianças alguns elementos teó
rico-metodológicos como: mudança, uti lização de conceitos temporais, ror
ma de estruturação da narrativa. Para esse estudo exploratório tomou-se 
como apoio um quadro de referência categoria! elaborado por Schmidt e 
Garcia (2005) a partir de trabalhos como de Barca e Gago (2004), Lee 
(2003) e Prost (1996). Esses trabalhos apresentam um conjunto de possibi
lidades re lacionadas ao uso das narrativas no ensino de História e, assim, 
contribuem também para que se proponha formas de avaliar o conteúdo das 
narrativas hi stóricas produzidas pelos alunos, observando inclusive mudan
ças que ocorrem após intervenções didáticas (Sll..,VA, 2006). 

Após a realização desse primeiro estudo exploratório, alguns elemen
tos observados das narrativas indicaram a necessidade de procurar conhe
cer também as relações entre os resultados apresentados pelos alunos se 

I Professora da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande do Su l, Paraná. Mestranda no 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Pederal do Paraná (BR), sob orienta
ção da Dra. Tânia Braga Garcia. cxpcstevao@yahoo.com.br. 
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o trabalho desenvolvido pela professora. Para verificar, então, quais são as 
formas de acesso dos alunos a diferentes narrativas, e como as professoras 
apresentam as narrativas aos alunos foi elaborada uma questão aberta para 
que elas respondessem. A partir das análises das respostas a essa questão 
foi possível realizar mais essa etapa do estudo exploratótio, a qual será 
relatada a seguir. 

1. O estudo 

1. 1. Fundamentação teórica 
Em seus estudos sobre nan·ativas históricas, o autor Chri s Husbands 

(1996) afirma que uma das formas de entender como os alunos pensam o 
passado é a análise da construção das narrativas ou versões desse passado. 
Refletindo sobre essa idéia desse autor é possível perceber que as narrati
vas podem ser vistas como elementos essenciais para o ensino de História. 

Entendendo que em História narrar é contar, descrever, enfim, expli
car baseando-se em algum tipo de fontes históricas como fotografias, depoi
mentos, notas, entre tantos outros documentos e que o papel fundamental 
de um historiador é a construção de narrativas históricas em aulas de Histó
ria, o autor Kieran Egan (1994) sugere que sejam utilizadas potencialidades 
do formato da natTativa no sentido de estruturar conteúdos de aprendiza
gem, de modo a torná-los mais eficientes e significativos. Para ele a narra
ti va poderia formar a base principal do cuniculo elementar de História. 

Prost (1996) classifica as narrativas em três grupos diferentes: qua
dros, re latos e intrigas. "É importante perceber que as narrativas históricas 
são construídas a partir do modo como se pensa o passado, tanto por histo
riadores como por professores e mesmo por a lunos." (PARENTE, 2004). 

Sendo assim, é necessário que o professor possa investigar quais são 
as formas de ir ao passado, para poder entender como as narrativas são 
produzidas e interpretadas pelos alunos, porque como ressalta Husbands, o 
professor pode muito bem escolher na nanativa os personagens que quer 
inclui r. Por isso é importante investigar o trabalho do professor e conhecer 
as opções que faz ao selecionar os elementos para o seu trabalho nas aulas 
de História. 

1.2. Metodologia 
Como os alunos de 3" série do Ensino Fundamental constroem e 

interpretam suas narrativas históricas é a questão que pretendo responder 
em minha di ssertação de mestrado. Tentando buscar respostas para essa 

questão, num primeiro momento realizou-se um estudo exploratório com 
alunos de uma 3a série de uma escola rural para explorar as possibilidades 
de análises das narrativas para compreender as relações dos alunos com o 

passado histórico. 
Para análise das naJTati vas foi utilizado um quadro de referência 

categoria! elaborado por Schmidt c G<u·cia (2005) a partir de trabalhos como 
de Barca e Gago (2004), Lee (2003), Husbands (2003) e Prost ( 1996). 
Esses trabal hos apresentam questões relacionadas à narrativa histórica e as 

possibil idades de seu uso no ensino de História. 
Ao analisar as narrativas dos alunos para o estudo exploratório, sen

tiu-se a necessidade de compreender as re lações podem ser estabelecidas 
entre a didática do professor, revelada ao descrever a organização de seu 
trabalho no tema específico, e a produção das narrativas dos alunos. 

Para veri ficar quais são as formas de acesso dos alunos a diferentes 
narrativas e como as professoras apresentam essas nanativas aos alunos, 
foi elaborada uma questão aberta para que as professoras respondessem. 
Para essa etapa do estudo exploratório foram escolhidas duas professoras 
de 3" série de duas escolas rurais do município de Campina Grande do Sul, 
que serão aqui denominadas de Escola A e escola B. O estudo oconeu no 

final do mês de junho de 2006. 
A Escola A tem 170 alunos, dos quais 39 são de 3" série, sendo 22 

men inos e 17 meninas com idades entre 8 e 14 anos. Um desses alunos é 
portador de necessidades especiais e está freqüen tando uma sala de recur
sos em outra escola no contra-turno; três alunos são repetentes nessa série. 
A professora está no início de sua carreira c não participou do Projeto Re

criando Histórias.2 

A Escola B já havia participado do estudo exploratório anterior. Atual
mente, nela estão mal:liculados 205 al unos sendo 52 na terceira sé1ie (apenas 
uma turma), dos quais 3 1 são meninos e 2 1 meninas com idades entre 8 e 16 
anos. Há apenas um menino repetente, 20 alunos vêm de outras localidades 
vizinhas e a grande maimia vem de famílias bem carentes. A professora dessa 
turma já tem muitos anos de profissão c participou do Projeto Rectiando His

tórias nos dois primeiros anos. 
Essas duas escolas realizam algumas atividades em conjunto, entre 

as quais é importante destacar o planejamento bimestral das atividades, feito 

2 Projeto desenvolvido pela UFPR no Município de 200 I a 2004, envolvendo alunos c profes
sores de terceira série do Ensino Fundamental, que estimulou o trabalho com as narrativas c 
resuhou na publ icação de um livro com a colaboração dos alunos c professores . 
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a partir das d iretrizes cuniculares do Município, que estabelecem os temas 

de trabalho para cada um dos conteúdos cuniculares. 

Em uma visita às escolas, solicitou-se que as professoras respondes

sem a seguinte questão "Como você realiza o trabalho na disciplina de 
História? Segue alguma rotina de trabalho? Caso siga, por favor des
creva-a". E solicitou-se também que, se possível , junto com a resposta as 

professoras entregassem algumas nan·ativas produzidas pelos alunos du
rante o bimestre. 

A escola A entregou a questão respondida pe la professora e 7 narra

tivas dos alunos; a escola B também entregou a resposta da p rofessora e 4 

ati vidades dos alunos, sendo duas narrativas escri tas e dois desenhos . A inda 

que o número de trabalhos fosse pequeno, foi possível tom ar esse mate1ial 

para análise uma vez que as atividades diziam respeito ao mesmo tema 

estabelecido na proposta cunicular das escolas : Nomes e lugares. 
A segui r, estão reproduzidas as respostas dadas pelas professoras 

descrevendo sua intervenção didática e as narrativas produzidas pelos alu

nos naquele contexto de ensino, que foram selecionadas neste estudo e que 

permitiram alg umas análises sobre relações entre a didática da professora e 

a nan·ati va apresentada pelos alunos. 

Escola "A" 
Resposta da professora. 

Em reuniões com professoras, supervisaras e diretoras fazemos no 
início do bimestre um planejamento diagnóstico, o qual seguimos no decorrer 
do ano letivo. 

Nestes planejamentos diagnósticos, usamos como subsídio o livro 
"Recriando Histórias de Campina Grande do Sul" 

Procuramos montar aulas interativas que levem as crianças a conhecer 
melhor o seu município, realizando pesquisas, entrevistas, análises da região 
onde moram e outras regiões. Fazendo comparações, tabulação de dados. 

Enfim, tudo o que possa ser feito para uma melhor interação e 
aproveitamento das aulas pelo aluno. 

Narrativa da aluna 

A casa antiga 
A casa que eu entrevistei é da minha avó Si lvanira ela disse que 

aquela casa tem mais de 70 anos ela disse que aquela casa tem 75 anos. Ela 
desenhar e la é parecida com a casa do Senhor Ricardo mas na verdade não 
é. Esta casa é grande tem 8 peças : 3 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 
banheiros e uma lavanderia, ela adora muito esta casa e fica no Serro das 

.. 
banheiros e uma lavanderia, ela adora muito esta casa e fica no Serro das 
flores, ela falou que nãoquer mais sair de lá, porque ela acha que é bobeira 
jogar seu sítio fora, eu também adoro esse sítio quando eu vou para lá eu 
adoro andar a cavalo, pescar, tomar banho de rio, brincar de barqui nho na 
lagoa e comer suas deliciosas farofas de milho. 

Esta casa é muito boa tem um, sótão que ela, é acostumada a guardar 
tipo, numa travessa que tem por trás do sótão as ferTamentas do, meu avô 
marido dela que tem 74 anos eu adoro esta casa. (Diana, 22/06/06) 

Escola "B" 
Resposta da profess01·a 

Se a minha aula de História necessitar de pesquisa para casa em 
primeiro lugar explico o que eu quero, se for para os pais mando um 
comunicado. No dia seguinte faço o debate elo resultado da pesquisa. 
Depois registro no quadro, o título em mãos já tenho o assunto, faço a 
lei tu ra para turma, exploro bem, muitas vezes, apresento a imagem 
relacionada com o tema, por exemplo , nesse segundo bimestre estamos 
trabalhando com os nomes de Campina Grande elo Sul , como vimos na 
pesquisa enviada para os pais, então de acordo com nomes e as datas que 
vão surgindo trabalhamos em forma de quadrinhos a seqüência registrando 
no caderno, no segundo momento trabalhamos com ilustração. 

O meu dia dia de aula de História eu sempre gosto de relembrar a 
aula anterior com comentários para que os alunos fiquem à vontade para 
perguntar quando se sintam interessados para depois registrar no caderno. 

É assim a rotina da mi nha aula de história. É preciso que a criança 
interaja bem para saber o que está escrevendo. Na minha opinião só cópia 
não deixa uma criança bem informada, mas sim a a leitura e uma aula bem 
explicada pelo professor. 

Narrativa do aluno 
Produção de texto de H istória 

Casa do Senhor Bento 

Aqui no nosso Bairro consideramos a casa mais antiga é a do Senhor 
Bento . É uma casa antiga, mas é parecida com as atuais seu formato é 
retangular a pintura também é atual porque eles pintam todo ano mas quem 
deu as informações sobre a casa disse que tem quarenta e cinco anos, para 
mim ela é hem antiga. É uma casa de campo bem cuidada onde o Seu Bento 
com sua família passam os finais de semana e as férias. (Jair, 23/06/06). 
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2. Resultados 

2.1 Análises 

Apresenta-se, a seguir, um quadro com dados obtidos a partir das 

respostas das professoras à questão de investigação e alguns e lementos 

relacionados com essas respostas que estão presentes nas narrativas dos 

alunos. 

Ec;colas Idéias didáticas na Como as idéias se 
narrativa da professora expressam na narrativa dos 

alunos 

Escola A Utiliza o livro didático ... a professora pediu para 
adotado pela escola nós fazer uma pesquisa 

sobre as casas antigas ... 
Aulas interativas 

... nós fornos entrevistar a 
Realizações de dona Tervina ... 

pesquisas, entrevistas, 
análises da região onde ... é parecida com a casa 

rmra e outras. do Senhor Ricardo ... 
(que aparece no livro 

Faz comparações e didático) 
tabulações de dados 

... um dia minha professora 
mandou os alunos fazer uma 

pesquisa ... 

Escola B Explicação ... conhecerms o passado 
através das explicações da 

Registra a seqüência dos professora 
acontecimentos 

... quem nos deu as 
Relembra a aula anterior infonnações sobre as casa 

disse que tem quarenta e 
Faz debates cinco anos ... 

Registra no quadro ... fizerms visita e 
observação de casas antigas 

Faz a leitura do bairro ... 

Apresenta a imagem ... virTlOS fotografias antigas ... 
relacionada com o tema 

Fonte: pesquisa da autora, 2006. 

p 

Ao comparar as narrativas produzidas pelos alunos da Escola B com 

o re lato da professora fica bastante visível a relação que há entre a forma 

como a professora descreve a organização do seu trabalho e como certos 

e lementos aparecem nas narrativas dos alunos, como, por exemplo, o con

cei to de explicação. 
Quando a professora diz que em suas aulas de Hi stória real iza leitura 

e apresenta imagens re lacionadas com o tema que está trabalhando, de 

certa forma, ela pode estar levando os alunos a realizarem a leitura de fon

tes históricas, selecionando algumas fontes, e pode-se deduzir que para isso 

esteja u tili zando o livro didático, pois nas narrativas dos alunos isso é visível 

quando fazem comparações entre as casas que descreveram com as que 

estão no li vro utilizado em sala. Também, ao escolherem uma casa para 

desenhar, reproduziram um desenho do li vro d idático. Ao visitar e observar 

as casas antigas do bairro, como relata um aluno em sua narrativa, o que se 

constata é que não se trata apenas uma vis ita, uma vez que a professora os 

estimula a olhar para aquela casa com um ol har diferente, em busca de algo 

que possa ajudá-los a estabelecer relações com o passado, a constru ir a 

História. 
Já na Escola A houve um pouco mais de d ificu ldade para se estabe

lecer a relação entre os e lementos da didática da professora com elementos 

das narrativas dos alunos. A prática da professora apareceu de uma forma 

bem genélica em seu relato, podendo-se afirmar que ela não descreveu as 

rot inas de suas aulas de História, embora apresentasse um relato de como 

organiza o trabalho para o bimestre e o que ela espera alcançar, isto é, os 

objeti vos. Ai nda assi m, da mesma forma que na Escola B, ficou bem evi

dente o uso do livro didático, relatado na fa la da professora e observado nas 

nan·ativas escritas dos alunos, que também nesta escola A pode ser uma 

maneira dos alunos estarem entrando em contato com narrativas históricas 

e com fontes históricas. Outro elemento que apareceu na fala da professora 

-e com freqüência nas naJTativas dos alunos - fo i a realização de pesquisas 

e de entrevistas. 
Nas naJTativas produzidas pelos alunos da Escola B, é interessante 

destacar o termo utilizado pela professora - "Produção de texto de Hi stó

ri a". 
Ao utilizar essa expressão, a professora expressa a intenção de dife

renciar esse tipo de texto que os alunos estão produzindo e, provavelmente, 

se preocupa em utilizar alguns conceitos que são próprios da História, o que 

torna esses textos d iferentes dos textos que produzem em outras discipli

nas. 
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Conclusões 

A realização desse estudo permitiu perceber que algumas relações 
podem ser estabelecidas entre a didática do professor ao descrever a orga
nização do seu trabalho em um tema específico da proposta curricular e a 
produção das nanativas dos alunos. Foi possível perceber que muitos dos 
e lementos presentes na fala da professora apareceram na narrativa dos 
alunos, sendo elas escritas ou em forma de desenhos, possibili tando afirmar 
que a maneira como a professora organiza o seu trabalho se expressa na 
produção da narrativa de seu aluno. 

Nesse sentido, pode-se destacar a importância das decisões que o 
professor toma sobre as fontes hi stóricas que vai usar, sobre as narra ti v as 
que vai apresentar aos alunos em suas aulas de História. Pode-se relacionar 
as déias didáticas apresentadas pelas professoras com as competências 
descritas por Isabel Barca (2005), entre as quais: ler fontes históricas, con
frontar as fontes nas suas mensagens, nas suas intenções e na sua validade; 
saber selecionar as fontes; saber entender ou procurar entender o Nós e os 
Outros. 

Outro aspecto importante e que merece ser destacado nesse traba
lho é a relação dos alunos com o livro didático, que mostrou-se uma das 
principais formas de acesso a narrativas histólicas, ao lado das explicações 
orais apresentadas pelas professoras. 
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Investigação em Educação Histórica: 
possibilidades e desafios para a aprendizagem histórica. 

I 
Isabel Barca 

Universidade do Minho (Portugal) 

No cruzamento dos pressupostos teóricos e enfoques investigativos 

para uma educação histórica avançada, a pesqui sa mais relevante neste 

campo- e que já tem fornecido indicadores de sucesso no ensino em alguns 
países- assume actualmente um conjunto de enfoques que podem ser sinte
tizados em três núcleos: 

1- A exploração do pensamento histórico segundo critérios de qual idade 

à luz dos debates actuais sobre a História, e não de quantidade ou 

de s imples 'correcção ' da in formação. Tal enfoque implica 

considerar as 'idéias de segunda ordem'. isto é, como os sujeitos 

concebem o conhecimento histórico: a História consiste em simples 

descrição ou também explicação do passado? As fontes históticas 

são cópias do passado ou passívei s de ques tionamentos 
diversificados? A História produz uma versão certa sobre a realidade 

passada ou integra várias perspectivas válidas sobre a mesma? A 

História é um di scurso sobre um passado dependendo apenas do 

seu contexto de produção ou acolhe interpretações diversas sobre 

a realidade passada desde que legitimadas pela evidência disponível? 
2- A atenção à conceptualização sobre o passado- idé ias substantivas 

englobando noções gerais, como por exemplo revolução ou 

economia, ou noções particulares, relativas a um contexto específico 

no espaço e no tempo, como a Independênc ia do Brasil ou a 

Revolução do 25 de Abril em Portugal. A análise destas idéias é, 

também, feita segundo critérios de qualidade, realçando motivações 

e valores associados aos conceitos veiculados, para alé m das 
considerações de saberes mais ou menos contextualizados. Apesar 

da ênfase colocada no desenvolvimento de idéias de segunda ordem, 

tais conceitos substantivos não podem ser desvalorizados poi s 

1 Isabel O! rca é Professora Associada do Departamento de Metodologias da Educação, Instituto 
de Educaçao e Pstcologta, Universidade do Minha. isabar@icp.uminho.pt 
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constituem-se s imultaneamente como matéria prima e resultado 
desse pensamento ao nível epistemológico. 

3- A preocupação em reflectir sobre os usos do saber histórico: será 

que ele se constitui como um conjunto de curiosidades interessantes, 

mas que para nada servem ou deverá ter implicações para a vida 

quotidiana? A reflexão sobre os usos dos significados atribuídos à 
Hi stória (idéias substantivas e de segunda ordem) afigura-se urgente 

para justificar o papel da H istória no currículo e contribuir para um 
ensino que promova uma consciência histórica consentânea com as 

exigências de desenvolvimento e cidadan ia na sociedade actual. 

Fundamentos da pesquisa: o quadro da Filosofia da História 
No que concerne à natureza do saber histórico, a li nha de pesquisa 

em Educação Hist6rica que aqui se discute parte dos segui ntes princípios 
epistemológicos: 

- Existem diferentes ' leituras' do passado baseadas em diferentes 
modos de ler o presente (Lee, 2002); 

-Em Hi stória, as leituras do passado são descritivas-explicativas, em 
coerência com a evidência disponível. 

- Premissas aparentemente tão simples como as enunciadas por Peter. 

Lee têm sido objecto de discussão, interpretações variadas e, por conse
guinte, posturas diversas. 

- Fu lbrook (2002) discute as características de diversos paradigmas 
historiográficos e a mul tip li cidade de meta-narrativas, que parecem confir

mar a proclamação do 'fi m da grande narrativa ' . E ao desconstrucionismo 

extremo de Jenkins ( 1991) e ao nanativismo ficcional de H. White, Fulbrook 
contrapõe uma análise em busca de respostas a questões como: 

- Até que ponto estão os paradigmas abertos a uma mudança 
fundamentada, de alguma forma, na crença sobre a possibilidade de 
um acesso extra-paradigmático ao 'passado real' ?2 

- Existe algum meio de decidir entre esses paradigmas e de pro
curar 11111 único 'super-paradigma' (no sentido de Khun, em termos de 
ciência com maturidade); ou existe algo sobre a natureza da investiga
ção histórica que signifique que existe, e sempre existirá inevitavel
mente um conjunro de paradigmas particulares, concorrentes, 
coexistentes, mutuamente incompatíveis, não podendo decidir-se acer-

2 No or!ginaL 7iJ wlral exlenl are par{l(/iJ.:m.,· open lo l'lumge rooled in some Jorm o{ belief in tire 
po.mbtllfy c!f exlra-paratlixmatir access to tire 'real pa.1·1'! (Fulbrook, 2002., p. 49) 
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ca deles com critérios mutuamente consensuais? Dentro desta última 
hipótese, o que significa natureza da História ou estatuto do conheci
mento histórico enquanto 'verdade' acerca do passado ?3 

Apesar das respostas a tai s questões não apontarem , actu almente. 

para um consenso, pode observar-se um conjunto de critérios metodológicos 

de val idade partilhados pela comunidade académica e transversais a qual

quer paradigma ou hi stória substantiva, e que Fulbrook lista, na linha de um 
perspectivismo realista: 

- empenhamento no traba lho com honestidade e integridade; 

- ausência de distorções ou omissões voluntárias; 

- ace itação da possibilidade de revisão de interpretações particulares 
face a nova evidência; 

- e, talvez, empenhamento na fruição da cri atividade do historiador 

enquanto escritor - mas aderi ndo a uma noção de fidelidade ao passado. 

Dentro do respei to destes critérios, podem coexistir uma variedade 

de paradigmas, por vezes incompatíveis entre si devido a assunções a priori, 
como por exemplo no que respeita a natureza das relações entre o indivíduo 

e a sociedade, ou entre 'consciênc ia ' , cultura, ideias e condições materiais, 

ou se se deve procurar além ou sob as ' aparências de superfície'. Ao nível 

macro, os paradigmas historiográficos não são necessariamente abertos a 

falsificabilidade como Popper afirmara. Com base nesses grandes 

paradigmas, uma variedade de meta-nan·ati vas são possívei s e, porventura, 

infa lsificáveis: cíclicas (Spengler), de progressão linear (versão Whig), 

dialécticas idealistas (Hegel) ou materialistas (versões marxistas), sem sen

tido intrínseco (Oakeshott). Mas quando nos movemos dos grandes qua

dros nanati vos para o nível de narrativas mais específicas, parcelares e 

concorrentes, será já possíve l responder á questão: 'qual delas é mais váli

da? ', dentro de critérios de fa lsicabi I idade. 

São as leituras que cada um faz do passado, consubstanciadas em 

naJTativas (mais ou menos) históricas, que produzem formas diversas de 

consciência hi stórica. O conceito de consciência histórica enquanto relacio

nado com a educação histórica tem vindo a ser uti lizado sobretudo a partir 

3 No orig~nal: ls lhere .wme 1vay (/f a!(jlldimling wJwng them 11111/ searching .for a single 'super
p~umhgm ( 111 lhe Kllhllllllt .l't' ll.l"e r!fa 11111/llre srience); or ;_,. there .wmet/Jing abo111 the nature t!/" 
lustonr·~t Jllquuy IVlul"h 1/Jea/ls tlwt lhere will inevilably, wulahvays, be a ,111111/)er t~/" .reparale, 
r'ompeiiii!J, r·oex1sl111g, mulually ilu·ompwible paradixn~>· WJumg which one caJJJIIJI dwose on 
m_lllual/y agreeab/e gn!w.u/s?. ~f lhe la/ler i.r lhe case. whal does 1his mean for lhe Jllllllre r~/" 
luslmy, or lhe slalus nj /n,·lonca/ knowledxe as 'lrlllh ' abmu lhe pasl? (ibid., p. 49) 

p 

da discussão proposta por Jorn Rüsen (2001 ). Este discute a função da 

Histótia numa mattiz tipológica coJTespondente a quatro princípios de diferente 

orientação temporal, desde a 'tradicional' (a), 'exemplar' (b) e 'crítica ' (c) 

até à 'genética' (d ): 

a) afirmação de determinadas orientações temporais; 
b) regularidade de padrões wlturais; 
c) negação (desses padrlJes); 
d) transformação de padrões de orientação específicos. 

A sua conceptua li zação inspirou o Projecto europeu Youth and 
History, coordenado por Angvik e Borries (1997), um estudo de carácter 

quantitativo que envolveu cerca de 30.000 jovens de 15 anos e uma peque

na amostra de professores, de vários países europeus, entre eles Portugal 

(Pais, 1999). Esta sondagem fomeceu um primeiro retrato de idéias dos 

jovens e de professores de Histótia sobre passado - presente- futuro, não 

só no plano substantivo (por exemplo, a avaliação do reconhecimento de 

várias épocas históricas através da identificação de evidências iconográficas 

que a elas se reportam) como também no plano meta-histórico (por exem

plo, idéias sobre mudança através da selecção de uma linha de tempo que 

melhor caracterizaria a história humana). O projecto lançou assim algumas 

pistas para o conhecimento acerca da consciência histórica dos jovens, mas 

o carácter quantitativo do estudo, com um questionário de respostas de es

colha múltipla, não permitiu fornecer explicações empiricamente fundamen

tadas sobre as adesões e rejeições manifestadas pelos jovens acerca de 

idéias históricas relacionadas com a orientação temporal. Uma exploração 

mais fina das re lações conceptuais implícitas e explícitas que os jovens es

tabelecem entre a História e a sua visão do mundo e do seu próprio quotidi

ano, impunha-se como passo seguinte da investigação, o que de facto tem 

ocorrido. 

A pesquisa actual sobre consciência histórica dos jovens, a ser 

conduzida por vários investigadores de diversos países, procura não só cla

rificar e aprofundar os conceitos centrais a ela ineren tes (consciência his
tórica e orientação no tempo), como reunir dados empíricos que possibili

tem um me lhor entendimento das ideias dos jovens nesse campo. O traba

lho de Peter Lee no Reino Unido (2002) tem sido de especial relevância, 

pelo seu contributo para o aprofundamento da discussão epistemológica dos 

conceitos no âmbito da cognição hi stórica - ultrapassando a tentação de 

aplicar mais ou menos mecanicamente as propostas dos filósofos à análise 

das ideias dos jovens. Peter Lee chama a atenção para algumas ideias cen-
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trais na visão de Rüsen, nomeadamente o apontar das re lações existentes 
entre a História e a vida prática. Rüsen aborda as mudanças de paradigma 
historiográfico explicando-as pela relação da disciplina da História com os 
interesses genuínos que lhes são contemporâneos e respectivas funções (de 
orientação no tempo) que a ela se exigem. Mas esta relação entre História 
e 'vida prática', diz P. Lee acerca da proposta de Rüsen, não significa que 
vida prática e História se interinfluenciam da mesma forma4 • A História 
constitui uma realização racional, academicamente orientada, que a distin
gue de uma simples resposta de senso comum às exigências da vida prática 
em termos de apoio a sentimentos de identidade: "A História é, e la própria, 
um resultado histórico com as suas regras e procedimentos metodológicos 
guiados pela teoria e pode, por conseguinte, assumir uma postura crítica 
face aos interesses e exigências da vida prática"5. 

Para esta reflexão, P. Lee recorre a uma análise comparati va do 
pensamento de Rüsen e Oakeshott (1933). Embora as tipologias dos dois 
filósofos se aproximem no que concerne a conceptualização das relações 
entre a História e a experiência humana, nessas relações Oakeshott distin
gue um 'passado prático' consubstanciado numa narrati va enviesada (a 
verdade exclusiva) ao serviço de interesses específicos, sejam eles políti
cos, econórnicos ou religiosos, por oposição ao 'passado histórico', um mun
do complexo, com muitas e diferentes escalas, sem unidade e enredo pré
vio, sobre o qual cada autor procura realçar um grupo de re lações circuns
tanciais, dentro de uma escala temporal que ele próprio estabelece. Tal ên
fase afigura-se relevante para a conceptualização teórica da pesquisa sobre 
consciência hi stórica e realça, também, o interesse dos estudos sobre ideias 
dos alunos em torno da explicação e significância histórica, interpretação da 
evidência e c idadania. Tais pressupostos fornecem à pesquisa em literacia e 
consciência histórica dos jovens os seguintes pri ncípios: 

a) A consciência histórica constitui uma atitude de orientação tempo
ral sustentada reflectidamente pelo conhecimento da História, e di stingue
se de uma simples resposta de senso comum às exigências práticas em 
termos de senti mentos de identidade. 

b) 'Ter consciência histórica' implica adquirir um certo sentido do 
que é a História como disciplina académica, dominar determinadas compe-

4 No original: 'lebempraxi.1· informs history just as much history informs lebenspraxi.l'' (Lee, 
2002, p. 4). 
5 No original: 'Hi.I'IIJI)' i.r il.l'e(f' a hi.l·forical cwhieveuuml, wilh ils mvn mellwdologiml mies and 
praclices, guided by lheory, and cem lhereji>re lllke a crilical stance wward lhe ill/ere.l'ls and 
demands of lebenspraxis.' ( Lee. ibid.) 
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tências historiográficas. construir uma narrativa (não a narrativa) da con
dição humana, e não apenas do seu país, e reflectir (e agi r, intervir?) em 
consonância com o esquema mental que cada um vai dinamicamente for-

mando. 
c) 'Ter consciência histórica' não implica a adopção, por todos. de 

um determinado paradigma historiográfico nem tão pouco significa a defesa 
de uma única narrativa substantiva. As abordagens teóricas estão abertas a 
discussão, tal como as produções históricas concretas permanecem sujeitas 
a refutação. É a argumentação racional e o respeito pela evidência que 
ajudarão a decidi r entre respostas mais ou menos válidas. 

Estes princípios reflectem as apreensões, por parte de a lguns investi
gadores em cognição histórica. da influência na Educação de tendências 
pós-modernistas actuais que tendem a legitimar ao mesmo nível todas as 
produções sobre o passado. E se tais tendências, que chegam à negação ele 
uma realidade extra-textual, podem ser ignoradas por historiadores que, se
gundo o(s) paradigma(s) que adaptaram, vão procurando sentidos para um 
passado sobre o qual seleccionaram as suas questões, elas merecem ser 
discutidas e ponderadas seriamente pelos educadores de jovens que apren
dem História, e que fac ilmente podem ser seduzidos por frases como 'como 
posso saber a verdade se o passado não existe, ou se não estive lá?' (cf. 
Barca, 2005; Gago, 2005). Assinale-se que, presentemente, a reflexão 
epistemológica, actualizada, revela-se talvez demasiado ténue entre os pro

fessores de História (Magalhães, 2005). 
Em re lação com este quadro filosófico têm emergido a lgumas inves

tigações em profundidade sobre consciência histórica dos jovens: vários 
autores procuram explorar os sentidos das master narratives que os 
jovensapresentam acerca dos seus países: Seixas (2002), no Canadá; Wertsch 
(2004), na Rússia; Barton & McCully (2005) na Irlanda do Norte; Waldron 
e Pike (2005) na Repúbl ica da Irlanda; Barca e Magalhães (2005) em Por
tugal; Schmidt et ai. (2006) no Brasil. Entre estes autores, destacam-se os 
que assentam a pesquisa na questão essencial de ancorar o conhecimento 
de uma história substantiva em princípios metodológicos que permitam 'usar' 
esse conhecimento para análise crítica do mundo actual (como consciência 
histórica avançada, e não como conhecimento inerte). Destaque-se ainda o 
enfoque dado em alguns destes países (Reino Unido, Portugal e Brasil) à 
exploração dos sentidos atribuídos pelos jovens à História global e não ape

nas à História nacional. 
Daqui dcconem algumas questões de investigação a que esta linha 

de pesquisa está interessada em responder. E embora a pesquisa se tenha 
principalmente centrado na exploração das ideias de História que os alunos 
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constroem, as questões alargam-se a vários objectos de pesquisa: que tipos 

de conceptualização do passado, na sua relação com o presente e com a 
perspectivação do futuro, emergem em crianças e jovens em situações de 

educação formal e não formal, em professores de História, outros educado
res e diferentes sujeitos sociai s? Que conceptualizações consideramos mais 
poderosas, à luz da sociedade e do tempo em que vivemos? 

Fundamentos de Pesquisa: o quadro da Educação 

No plano educacional , a exploração das questões de investigação 

atrás enunciadas enquadra-se na preocupação construtivista de atender aos 
significados construídos ou em construção, por parte dos alunos, de modo a 
que o processo de aprendizagem possa ser orientado pelos educadores -
não se pode modificar conscientemente aquilo que não se conhece. 

A perspecti va construti vista que, segundo Arends (1997), representa 
um dos legados educacionais mais válidos para o início do séc . XXI, assume 

nos seus traços gerais que o conhecimento é construído em função das 

experiências pessoais do sujeito e que não faz já sentido, numa sociedade 
plena de contingências e de informação multifacetada, uma transmissão 
mecanicista dos saberes constituídos. Dentro desta perspectiva abrangente, 
o construti vismo social inspirado em Vygotsky acentua a natureza cultural

mente situada da aprendizagem, chamando a atenção para os fenómenos 
de interacção social enquanto factores essenciai s no processo individual de 

construção do conhecimento. Estes postulados não são recentes nos seus 
contornos genéricos, pois são fruto de algumas correntes que se afirmaram 

progressivamente ao longo do séc. XX. Contudo, implicando uma subtil re

volução conccptua l, são frequentemente confund idos com propostas de 
didác tica prescritiva ou de metodologias ac tivas sem cons istência 

epistemológica. Por isso mesmo, são muitas vezes mais proclamados do 

que praticados. 

O construti vismo, herdeiro de visões progressivas e existencial istas, 

fundamenta-se nestas mas desenvolve-se autonomamente por meio de uma 

vasta pesquisa empíri ca e sistemática, a partir dos anos 1980. Não obstante, 
alguns equívocos têm surgido em torno desta abordagem: a proposta de 
atender às ideias dos sujeitos conduz a alguma confusão com a visão ro

mântica, da qual se demarca na realidade; os princípios de construção dinâ

mica do conhecimento, realizada através de tarefas cuidadosamente 

delineadas, não se compadecem com discursos teóricos progressivos mas 

em conflito com práticas mecanici stas ou superficiais. Será desejável, antes 

de mais, uma busca de coerência entre discursos e práticas, entre pensa-
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mento e acção, como caminho para uma Educação frutuosa no séc. XXI. 

A investigação em cognição situada alimenta-se destes princípi os c 
tem trazido à luz dados prec iosos acerca das ideias, evolução conceptual e 
es.tratégias cognitivas de crianças, jovens e adul tos. Em relação à Educação 

H1stónca esta pesqui sa, desde os trabalhos pi oneiros de Alari c Dickinson, 

Peler Lee, Ma11in Booth e Denis Shemi lt, até aos actuais, desenvolvidos 

também no Brasil e em Pmtugal, tem sido inspiradora ele novas abordagens 
nas práticas de Ensino de História, promovendo uma aula centrada em tare
fas cognitivamente desafiadoras para os alunos. 

Intervenção para a mudança conceptual 

A intervenção na formação de professores terá de ser contextuali zada 
à luz das propostas educacionais recentes e da consequente investigação 
em formação de professores. As profundas mudanças no papel do profes
sor, obrigando a uma reconstrução das suas identidades pessoais c profi ssi
onais, numa escola de massas, trouxeram maior complex idade aos modelos 

e práticas de formação (Nóvoa, 2000). Contudo, apesar de muito se investir 

na formação p rofissional de professores, é ainda comum constatar-se a 
persist~ncia de práticas escolares rotinei ras, promovendo uma reprodução 

mecan1zada de saberes ' teóricos' , alienada das necessidades da sociedade 
em geral e das populações estudantis em particular, nos vários níveis de 

ensino. Hargreaves (1998) at1ibuiu estas disfu nções do ensino a factores 

individuais de inadequação e de menor esforço pessoal, no plano de compe
tências pedagógicas e de conhecimentos da disciplina, e a factores si tu acionais 

de controlo do aproveitamento em turmas grandes, de fa lta de recursos, de 

exigências dos programas e de isolamento dos professores. Este autor (2002), 

caracteriza em quatro fases a evolução dos princípios apontados para a 

formação de professores: até anos 1960, o 'préprofissional', assente em 

princípios prescritivos; nos anos 1960, o 'profissional autónomo' , favore
cendo-se práticas individuais a parti r de teorias que defendem métodos pro

gressivos; nos anos 1980-1990, o 'profissional colegial', promovendo-se 

cult~ras colaborativas de fmma a fortalecerem-se as comunidades profissi
onms; recentemente , o 'profissional pós-moderno' acentuando-se a neces

sidade de trabalhar com comunidades e agênciassociais di versas. As práti
cas colaborativas constituem, portanto, um dos pri ncípios centrais para a 
formação actual de professores. 

Outra das propostas apresentadas pelos investigadores é a de uma 

cultura de reflexão, um conceito a que Schün deu identidade através das 

noções de reflexã o- na-acção e rc fl exão-sob re-a-acção c cujas 
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potencialidades foram discutidas por Day (1999), entre outros. Mas vários 
autores tê m chamado a atenção para a necessidade de ultrapassar o ponto 

da reflexão por reflexão, na formação de professores. Como Fenstermacher 
(1997) acentua, não basta reflectir, é necessário tomar consciência dos 

objectos sobre os quais se reflecte, isto é, há que avaliar sobre quê e com 
quem se processa a reflexão. Poderá assim construir-se a ponte sobre o 

golfo entre a investigação e a prática (Mitchell, 1999). Na discussão actual 

sobre a formação de professores ressaltam, portanto, duas propostas - a 
cul tura de re flexão e a cultura de colaboração- que poderão convergir para 

0 envolvimento dos professores enquanto agentes de inovação nas escolas. 

Mas para a inovação, torna-se cada vez mais óbvia a necessidade de abra

çar uma concepção dinâmica de educação e de formação docente a que as 

propostas socio-construtivistas poderão dar resposta. · 
No campo da educação histórica, os desenvolvimentos de pesquisa 

em cognição levados a cabo por muitos investigadores de diversos países 

fornecem um manancial teórico sólido para reflexão dos professores em 

formação. O envolvimento de professores em projectos tendo como objecto, 

entre outros, a aula de História ('reflexão sobre quê' ), com partilha de co
nhecimentos e práticas entre pares e com docentes-investigadores ('refle

xão com quem '), é apontado como um estímulo importante para o cresci

mento profissional , e que é crucial para que se possam cumprir as expecta
tivas que sobre o professor recaem no séc. XXI. Para concretizar este 

envolvimento de professores na inovação, as propostas de interrelação das 

teorias e práticas de educação histó1ica têm ocon-ido de diversas formas. 

E m Portugal e no Brasil, ela assume-se em dois p lanos: 
1. Como iniciação à investigação segundo um conceito de professor

investigador, propondo-se a exploração de idéias substantivas dos 

alunos na aula de História, 

2 . Como pesqui sa sistemática em situações de pós-graduação ou de 

projectos de investigação financiados, i ndaganclo-se idéias de segunda 

ordem em História, além das substantivas, em contextos variados e 

com sujeitos diversificados. 

Metodologia em situações de iniciação à investigação 

No plano da iniciação à investigação, tendo como destinatários pro

fessores de História que iniciam a sua formação nesta abordagem (quer em 

situação de pós-graduação quer em seminários de curta duração), a inter

venção começa com o levantamento informal de ideias tácitas dos partici

pantes acerca da His tória e de modelos de aprendizage m e práticas 
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de aula; desenvolve-se com a implementação de experi ênc ias de sala de 
aula, em pequenas equipas, e termina com um re latório acompanhado de 

exercício de re flexão mctacogni tiva. A proposta de trabalhar os conheci
mentos prév ios dos respectivos a lunos tendo em vista um acompanhamento 

consciente da eventual mudança conceptual nas aulas segue uma metodologia 

com os seguintes passos: 
l. Levantamento de idé ias prév ias, por al uno, sobre um 

conceito histórico substantivo; 

2. Análi se das idéias prévias ap resentadas pe los alunos. 

agrupando-as e m categ01ias que sugerem noções mais ou 
menos vá lidas em lermos de conhecimento histórico (por 
exemplo, idéias historicamente contextual izaclas , restritas. 

vagas e alternativas); 

3. D esenho das aulas em que os alunos realizam tarefas (tipo 

'aula-oficina') adequadas ao dcsenvolvimenlo, ou mudança, 
das suas idéias prévi as; 

4. Levanlamento de idéias construídas pelos alunos no decurso 

dessas aulas, util izando-se o mesmo lipo de recolha de idéias 

1111CialS; 

5. Proposla de apltcação aos alunos de um exercício de meta

cogn ição; 

6. Análise das icleias construídas e comparação com as idéias 

prévias. bem como das idéias meta-cognitivas; 

7. Reflexão so bre os resul tados da expe ri ê ncia para 

reformu lação eventua l dos aspectos menos positivos e 
aplicação dos aspcclos positivos em situações fu turas. 

Para exemplificar a metodologia ela exploração conceptual em sala 

de aula , aprese ntam-se a lgumas linhas da experiência desenhada e 

imple menlada no ano lecti v o 2005/2006 por um grupo de meslrandos (Sandra 

Rodrigues, Ricardo Silva, José Xavier) : 
- Imp lementação de aulas a alunos de 11 - 12 a nos, 6° ano de 

escolaridade. 

- Competência hislórica a desenvolver: Cruzamento de pontos de vista 

di fere ntes acerca dos concei tos de Monarquia e República. 
- Instrumento de pesquisa para levantamento de idéias dos alunos: 

Questionário individual. 

- Itens iniciais do questi onário: O que é a Monarquia? O que é a 
República? 
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_ Selecção de fontes com pontos de vista di vergentes sobre a 

Monarquia e sobre a República, em Portugal. 

_ Questões simples para interpretação cruzada das fontes. ~~· As 
ide ias presentes nas fontes 1 e 2 são iguais ou diferentes? Justifica a 

resposta. . 
_ Questões para tomada de posição. Ex. Com qual dos regtmes 

políticos concordas mais? Justifica. 
_ Exemplos de respostas à questão sobre cruzamento de fontes: 1. 

'As ideias presentes nos dois documentos são iguais p~rque ambos _o.~ 
documentos falam de quem será o representante do remo ou do pms, 
da Ana, 11 anos (in terpretação genérica); 2. 'As ideias são diferent~s 
porque na República podemos eleger um representante e na Monarqllla 
é hereditária pois o filho do rei é que será o futuro rei, ' da Carla, l 1 anos 

(interpretação de mensagens diferenciadas). 

- Exercício de Metacognição. Exemplos de questões: 
0 O que aprendeste de novo nestas aulas? 
0 O que consideras mais importante no que aprendeste? 
0 Que dificuldades tiveste ? 
0 O que gostarias de aprender mais sobre o mesmo assunto? 
0 Gostaste deste tipo de aulas? Porquê? 

Os professores que vêm a estas experiências trazem geralmente .um 

olhar habituado a ler os conhecimentos dos alunos segundo cri térios de st~

ples correcção da compreensão do passado classificando-os em certo, tn

completo, errado. É gradualmente que o seu olhar se desloca para uma 

análi se de idéias em termos de validade histórica (e não de certeza). 

Em situações de trabalho semestral, a acção inicia-se com ~produ

ção escrita de uma descri ção de 'aula ideal' de História no ensmo ba~tco ou 

secundário, por parte de cada professor-fonnando. Pretende-se, asstm, ob

ter um levantamento de concepções prévias que possibilite à docente algu

ma intervenção na mudança conceptual dos seus alunos. Estas ideias táci

tas, analisadas pela docente, não são exploradas de imediato: elas vão sendo 

implícita e parcelarmente trabalhadas ao longo do semestre. ~om esta es

tratégia, pretende-se que cada formando, em interacção, refltcta sobre as 

problemáticas da educação histórica à luz de novos dados, favorecendo um 

processo gradual de reconstrução de conceitos usualmente dt stantes d~s 

horizontes dos professores de História (cf. Magalhães, 2003) - e sem por 

em causa a auto-confiança de cada um. No seguimento da primeira tarefa 

individual, inicia-se a exploração teórica- mas participada- de um cOnJunto 

de estudos relevantes em cognição histórica, com especial incidência sobre 

a pesquisa desenvolvida no país e no Reino Unido, que representa uma feliz 

convergência entre a investigação e novas abordagens de educação históri

ca, no tetTeno. E,. à luz da reflexão fundamentada, estabelecem-se alguns 

princípios que sena desejável incorporar numa prática educativa do séc. 

XXI (Lesne, 1984, Fosnot, 1999). Procura-se estabelecer uma ligação entre 
esta pesquisa e aulas centradas no desenvolvimento do pensamento dos 
alunos. 

No decurso do semestre, a par da reflexão educacional sobre os te
mas acima referidos e sobre Epistemologia da História e das Ciências Soci

ais, os professores desenvolvem, em trabalho de equipa, um projecto de um 

conjunto de aulas a implementar à luz dos dados da pesquisa existente. 

Frisa-se que a experiência terá por objecto a preparação de actividades 

diversificadas, com tarefas problematizadoras a colocar aos seus alunos. 

Cada projecto é desenvolvido com o apoio sistemático da docente. Procura

se perceber as ideias de cada equipa de formandos, apoiando, refutando, 

desafiando essas ideias e trazendo outras à discussão, com base na literatu

ra. A experiência de aulas de História a implementar integrará os seguintes 

ingredientes: exploração críti ca das ideias tácitas dos alunos; formu lação de 

questões desafiadoras do pensamento histórico; desenho de situações de 

aprendizagem variadas, para refinamento conceptual em torno da compre

ensão histórica; interpretação contextualizacla de fontes históricas, com pontos 
de vista diferenciados. 

O trabalho que se desenvolve com as equipas de professores
fon~andos proc ura config urar um processo de avaliação contínua 

multtfacetada- envolve uma componente de auto-avaliação formativa per

manente. O exercício de auto-reflexão no fina l do semestre, a acompanhar 

o relatório analítico da experiência, procura dar corpo a uma tarefa de meta
cognição. 

Metodologia em situações de pesquisa sistemática 

Os e l d · 'f. · 
. . , s u os ctentt tcos que se realrzam nesta área assumem, na sua 

marona.' co.ntornos de investigação qualitativa, descritiva, buscando através 
da análrse tndutiva sistemática (frequentemente recorrendo ao método da 

;c:r~~~nded theory desenvolvido por Strauss e Corbin) a compreensão de 

d~idS. colos SUJeitos acerca da História corno explicação, evidência, 
obJcctrvrdade, narrativa. 

Como exemplo de pesc1u · a , . . 
1 

. . 
rs , aptesentam-se a guns dados essenctars do estudo em que .1 •· ~ · d . . 

1 ' expet rencta escnta antenormente se fundamentou (harca e Gago, 2000): 
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• Amostra: 84 alunos do 6° ano ano de escolaridade (4 turmas) 

• Problema: Que desempenhos apresentam crianças do 2° ciclo de 

escolaridade (correspondente à 5" e 6• série) em tarefas sobre fontes histó

ricas de mensagem divergente? 

• Instrumento: Questionário individual acerca da guerra Colonial, 

sobre fontes históricas primárias veiculando diferentes pontos de vista so

bre a Guena Colonial de Portugal em África (1960-1974) : 

FONTE 2 

Não podemos abandonar as terras portuguesas do Ultramar e 
os nossos irmãos que nelas vivem e nelas construíram os seus 
lares e forjaram os seus destinos ( ... ). Mas esses caminhos não 
podem ser os da traição aos portugueses de além-mar, traição 
às suas vidas, às suas esperanças, ao seu trabalho, à sua obra. 

Marcello Caetano, Presidente do Conselho de Ministros, 1968 

FONTE 3 

Já condenado por toda a Humanidade devido aos crimes 
ignóbeis cometidos sobre povos que quer continuar a explorar e 
a escravizar ( ... ) o retrógado regime fascista de Caetano, 
apoiado pelo imperialismo internacional, recorreu sempre a 
métodos sanguinários e cobardes para retardar a marcha 
vitoriosa dos nossos povos em direcção à libertação total. 

Movimento para a Libertação de Angola, 1973 

• Questões para cruzamento de pontos de vista: 

o O que diz a fonte 2? 
o O que diz a fonte 3? 
o Os autores das fontes 2 e 3 terão as mesmas ideias políticas 
quanto aos territórios africanos? Justifica. 
o De todos os textos, qual é o que na tua opinião se aproxima 
mais da realidade sentida pela população portuguesa hoje? 
Justifica a tua resposta 

• Análise de dados segundo o modelo de progressão conce ptual 

(inspirado em Ashby e Lee, 1987): 

o Nível l. Fragmentos 

o Nível 2. Interpretação não discriminada 

0 
Nível 3 . Compreensão de mensagens divergentes 

0 
Níve14. Opinião emergente. Ex. Joana, 11 anos: 

• (Queslão 3) - "Os lextos 2 e 3 discordam quanlo à 

. I lência porque Marcelo Caelano é q11e mandava nos angolanos 
11u epenG . . A • , 

. goianos auenam a llldependencta ; 
l' ()~ (//1 1 ' ' . 

• (Questão 4)- "E o texlo 4. Porque as colomas merecem 

a independência." 

O afios para a Educação Histórica 
CS< 

Os exemplos de estudos apresentados constituem dois caminhos pos

síveis neste campo fecundo do aprofundamento da nossa compreensão das 

idéiaS que crianças, adolescentes e adultos constroem sobre passados tem

poralmente próximos e longínquos. Mas o~ caminhos que se no~ oferecem 

,ao inúmeros e, como diz o cantor, 'o cammho faz-se ao andar . Mas este 

caminho, para não resultar em labirinto sem porto seguro, pode e deve apoi

ar-se nos mapas já existentes- os da pesquisa e reflexão teórica produzida. 

F hoje, face a uma sociedade de informação múltip la e controversa, essa 

n:ncxão propõe aos investigadores a exploração de um conjunto de ques

tocs que integre a idéia de consciência histórica: 

• Que critérios usam os jovens para seleccionar e avaliar a informação? 

• Como conceptualizam a mudança? 

• Que narrati vas produzem sobre o passado? 

• Que tipos de identidade constroem? 

As respostas a estas questões, a serem objecto de pesquisa em edu

laçao histórica, só farão sentido se conduzirem a respostas adequadas a 

uma outra questão a e las intrinsecamente ligada : 

Que respostas a dar pela educação histórica formal no que 
concerne a formação de uma consciência histórica avançada 7 
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A conquista dos direitos da mulher e seu significado para os 
alunos em relação às suas famílias 

Introdução 

Lindamir Zeglin Fernandes 
1 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária (BR) 

Este estudo insere-se numa proposta educativa em contexto de sala 

de aula, tendo como objetivo investigar o desenvolvimento do conceito de 
segu nda ordem: a significância histórica do conteúdo "A conquista dos direi
tos da mulher" para os alunos de 8• série. Está relacionada ao campo da 
Educação Histórica e se inc lui nas pesquisas iniciais desenvolvidas pelo 

Grupo de História de Araucária, apoiado pela Secretaria Municipal de Edu

cação de Araucária, e de estudos c incentivos recebidos de pesquisadores 
como Isabel Barca, Mari a Auxiliadora Schmidt, Tânia Braga Garcia, Peter 

Lee c outros estudiosos. 
O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Maria Aparecida 

Saliba Torres, de Araucária, Paraná, com uma turma de oitava série. A 

metodologia utilizou inicialmente o trabalho com os conhecimentos prévios 
dos alunos, posteri or intervenção pedagógica planejada pe lo professor con
forme as necessidades apontadas pelos conhecimentos prévios e finalizou 

com a produção de textos narrativos pelos alunos. 

O estudo 

Sabe-se que a Educação Histórica está se iniciando no Brasil. Mas 

na Inglaterra e Portugal ela vem se consolidando há a lgum tempo. Assim, 

para os referenciais teóricos a investi gação se apóia em PETER LEE (200 I ) 
e BARCA e GAGO (2004). Esta temática da significância da história dos 
direi tos da mulher para os alunos da 8" série é o que se chama, em Educa

ção Histórica, de conceito de segunda ordem. Para PETER LEE (200 1, p. 

15): 

I Professora de História do Município de Araucária, Paraná e mestre em Educação pela UFPR. 
lindazeglin @gmail .com 
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Existem conceitos substantivos, como agricultor, impostos, datas, eventos, 
que são muito importantes. Embora a compreensão dos conceitos 
substantivos seja muito importante, em Inglaten·a começamos a ter em conta 
outros tipos de conceitos também os conceitos 'de segunda ordem'. É este 
tipo de con;:eitos, como narrativa, relato, explicação, que dá consistência à 
discipl ina. E importante investigar as idéias das crianças sobre estes conceitos, 
pois se tiverem idéias erradas acerca da natureza da História elas manter-se
ão se nada se fizer para as contrariar. 

Na mesma perspectiva, GAGO (2001, p. 23) util iza LEE para afir
mar que "o que deve ser ensinado em História não se baseia unicamente no 

conheci mento substantivo da História, antes apela para a necessidade de se 
desenvolverem os conceitos de segunda ordem na História" . Esta insistên

cia nos conceitos de segunda ordem se justifica, pois eles providenciam a 

compreensão da Hi stóri a como uma forma de conhecimento que. pelo seu 
estudo, abre a possibilidade dos jovens tomarem decisões fundamentadas 
acerca de sua vida prática no presente. 

O trabalho com os conceitos de segunda ordem, ou seja, com as 

idéias processuais em tomo da História, possibilita o pensar historicamente 

dos jovens não direcionados para um pensamento úni co, mas são estimula
dos para "a reflexão sistemática fundamentada em dados históricos sobre a 
realidade humana e sociai"(GAGO, 2001 , p.27), numa visão multiperspecti
vada da História. 

Esta fundamentação se coaduna com a finalidade do ensino de His
tória preconizada nas Diretrizes Municipais de Educação de Araucária (2004, 
p. 78): " ... a f inalidade do ensino de história é ensinar o a luno a pensar 

historicamente para a formação da consciência histórica". Neste ponto, 
rel embra-se RÜSEN: 

A consciência histórica constitui-se mediante a operação, genérica e elementar 
da vida prática, do narTar, com o qual os homens orientam o seu agir e seu 
sofrer no tempo . M ediante a narrativa his tó ri ca são fo rmul adas 
representações de continuidade da evolução temporal dos homens e seu 
mundo, instituidoras de identidade, por meio da memória, e inseridas, como 
determinação de sentido, no quadro de orientação de vida prática humana. 
(RUSEN, 2001, p. 67). 

Em outra passagem, o mesmo autor, afirma que a consciência histó
rica é " ... guiada pela intenção [do homem] de dominar o tempo ... " (RÜSEN, 
2001 , p. 60). Essa intenção da dominação do tempo lhe permi te entrelaçar 

presente, passado e projetar o futuro para a orientação da vida prática. 

Nessa perspectiva, a consciência históri ca constituída nas represen

tações de continuidade de evolução temporal, permite uma orientação para 

a vida prática, com sentido. 

Metodologia 

A pesquisa empírica foi rea lizada na Esco la Municipal Professora 

Maria Aparecida Saliba Torres, onde a autora deste estudo leciona há vári

os anos. Escola situada na confluência de alguns loteamentos recentes e 
semi -novos na região periférica de Araucária, a maioria da sua população é 

originária de migrações de diversas partes elo Estado do Paraná, trabalhan

do principalmente em Curitiba. 
O estudo envolveu 25 alunos da 8" série do período da manhã, com 

idades entre 13 e 17 anos. Estes alunos não trabalham autonomamente ou 
como empregados, com exceção de um deles que trabalha como assalaria

do. São adolescentes muito ativos e festeiros envolvidos com a mTecadação 

de verbas para a realização da festa de " fo rmatura" . Alguns deles 

supervalorizam o presente, mas a maioria pretende continuar os estudos no 

Ensino Médio após o término da 8• série. 
Os conteúdos da 8" série priorizam o século XX. O conteúdo selecio

nado para ser trabalhado foi "O movimento pe los direitos da mulher". A 

proposta curricul ar foi pensada, discutida e elaborada pelo grupo de profes
sores de História de Araucária e está em constante construção/reconstru

ção desde 1992. A última Diretriz Curri cular, de 2004, já incorporou em seu 

texto o trabalho com os conhecimentos prévios dos alunos e a importância 

da construção de natTativas pelos alunos. 
A investigação iniciou estabelecendo os objetivos de ensino para o 

conteúdo "O movimento pelos direitos da mulher". Num segundo momento, 
tendo como base os objetivos anteriormente estabelecidos foram formula

das as questões para a investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, 

como segue no quadro a seguir: 

45 



46 

Objetivos de ensino 
Perguntas para os conhecimentos 

prévios 

Identificar as conqui-;tas 
A mulher sempre reve os n1esmos 

históricas da mulher a partir do 
século XIX 

direitos que o hon1em? Explique. 

Na viela pública a mulher já adquiriu 

Avaliar as conqui~tas e as 
igualdade em relação ao h01rem? 

dificuldades da mulher na viela 
Explique. 

pública e privada. 
Na vida privada mulher ainda vive em 

desvantagem em relação ao 
h01rem?Explique. 

Compreender que a conquista de 
Quais as mudanças que a conquista de 

direitos da mull1er provocou e 
provoca mudanças no cotidiano 

direitos da mulher provocou e provoca 

da famflia e da comunidade. 
na sua vida e na vida da sua tamflia? 

Relletir sobre a situação atual da Em sua opinião, frente à situação atual, o 
mulher para propor possíveis que precisa ser teito em relação às leis e 

soluções nas políticas públicas. políticas públicas para a mulher? 

Em :c.guida à aplicação do instrumento de in vestigação dos conheci

mentos prev10s, as respostas dos alunos foram tabuladas pela professora e 
d1scul!das com os alunos As respo ·t d · · · 1 -. · , s as, e m,men a gera , nao apresentaram 

mLIItas .. surpresas: embora não trouxessem maiores detalhes e localização 
tempo1 <ti quanto as congUJstas dos di reitos da mulher. Não continham maio

~es absurdos ou e rros grossei ros. No entanto, as respostas à indagação 

Qums as mu~anças que a conqui sta de direitos da mulher provocou c pro-
voca na sua v1da e na vida da sua família?" ap1·esentadas pel · . . · . , a maJor pa1te 
d~~ alunos, mostravam uma certa recusa de inserção de si mesmos na bis
tona. Essa recusa mostra indícios da pouca sign ificância dada ao conteúdo 

e~ rela~~o às ~uas famílias e à sua própria vida, como as respostas vagas, 

d~s qua~ s s~ c.1tam alguns exemplos: "Muitas coisas, pois só assim elas 
te. m mats dtrettos" (Rafael)· "Na polítt'c·a" (Jose' R d .· ) " P b . , o ttgo ; ara tra a-
lhar .fo.ra e não depender do marido"(Thiago). Ou a inda respostas 
genera!J zantes, como: "Mulher pode votar, trabalhar fora" (Aline); "/\ 

11111/her qu~ trabalha 1111111 emprego registrado, ll{fO depende do dinhei
',~ do marzdo. Algumas já têm condições de sustentar a casa" (Katryn); 

Agora as mulheres trabalham" (Sandy). E dois alunos, Maurício e A1ielber 
responderam: "Nenhuma mudança.". ' 

F 
Essa recusa de inserção de si mesmos c ele suas famílias na história 

deu origem às questões de in vestigação: 
Qual o significado da história da conquista dos direitos da 

mulher para a vida dos alunos da ga série e das suas famílias? 
Qual estratégia adotar nas aulas de História para a ampliação 

do significado da história da conquista dos direitos da mulher e das 

suas famílias? 
Nas aulas segui ntes, durante a intervenção pedagógica, o livro 

didático2 uti lizado se mostrou pouco eficiente. Embora faça pa1te dos livros 
escolh idos pelo PNLD 2005 do M ini stéri o ela Educação, possui apenas uma 

página com o título "Mulheres e negros lutam por seus direitos" e uma outra 

página com duas imagens referentes ao tema elas mulheres. Assim, outras 

referências foram utilizadas para o trabalho com os alunos. como o texto 
"Feministas e feminismos"3, o Artigo 242 do Código Civil Brasileiro ele 1955 
e um estudo sobre as mulheres polonesas no século XIX, em Curi tiba

4
. 

Depois elo trabalho com esses documentos primários e secundários, 

houve a elaboração de um roteiro de perguntas para que os alunos entrevis

tassem as mulheres mais velhas da sua família, c na ausência destas, suas 
vizinhas. (Anexo 1). Esta última estratégia foi planejad a intencionalmente 

para que o aluno compreendesse que a sua história e de sua família faz 

parte ele outras histórias, no caso. ela históri a universal elas mudanças con
quistadas ao longo do tempo que beneficiaram e beneficiam as suas famílias 

também. 
Após a realização das entrevistas, estas foram discutidas e socializa-

das em sala de aula. Os alunos ficaram impressionados com o fato da mai o
ria das mulheres entrevistadas terem enfrentado muitas resistências familia

res ao uso das calças compridas. Muito se discutiu também sobre as dificul

dades para as mulheres estudarem, pois grande parte das entrevistadas não 

teve oportunidade de fazê-lo visto seus pais acreditarem que as mulheres 

serviriam para "criar filhos e cuidar da casa". 

Análise 

Para a finali zação do trabalho foi pedido aos alunos que elaborassem 

2 RODR IGUES, Joclza Ester. ll istória em Documento Imagem c Texto. 8' série. São Paulo: 

FTD, 2002, p. 22K - 229 . 
3 SCHMIDT, Dora. llis toriar: fazendo, con tando e narrando a história. (>' série São Paulo: 

Scipionc. 2002, p. 12 - 15. 
4 13UENO, Wilma ele Lara. Uma cidade bem amanhec ida; Vivência e trabalho das mulhe res 
polonesas em Curitiba. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 199'). p. 65 - 69. 
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nan ati vas mostrando as conquistas dos direitos da mulher no mundo. inse

ri ndo também os conhecimentos adqui ridos nas entrevistas com as suas 

famílias. A narrativa da aluna Josiane atingiu essa síntese: 

A mulher demorou a lutar r e los seus direitos, mas lutaram até o fim. 
Lutaram até conseguirem. As mulheres queriam igualdade, por exemplo, na 
Inglaterra do século XIX, um homem chegava a ganhar quase seis vezes o 
salário de uma mulher. Por que isso se a mulher tinha a capacidade de fazer a 
mesma coisa que o homem? 
Antes havia muito machismo. Homens achavam que estavam em seus direitos. 
Era muito preconceito contra as mulheres. Naquele tempo a maioria elas 
famílias era muito pobre e ti nham muitos filhos. A minha mãe teve doze. 
As mulheres queriam votar e os homens não permi tiam, pois achavam que a 
mu lher não tinha capacidade o bastante e nem responsabilidade. Até que as 
mulheres conseguiram um pouco ele igualdade, mas até hoje ainda há um 
pouco de preconceito contra a mulher, mas pouco a pouco está se superando 
(Josiane, 8" B) 

A narrativa da aluna também apresenta e lementos relacionados ao 

desenvo lvimento da consciência histórica, pois mostra que as mudanças 

não aconteceram gratuitamente c aponta a perspecti va da continuidade das 
conquistas para a superação, com sentido. 

Outras narrativas também mostram o adentrar da h istóri a da fam ília 
na história geral , co mo a aluna Sandy: 

Na minha op inião foi mui to difíc il para as mul heres ele antigamente 
conseguirem os mesmos di reitos que o homem. Mu lheres morreram tentando 
fazer isso, como é o caso de Olympe de Gougcs. 
Agora no cotidiano melhorou muito, pois nós mulheres podemos: trabalhar, 
se aposentar (a mulher se aposenta mais nova que o homem), usar tops, 
mini-saias, sho11inhos, maquiagem. Podemos também estudar e votar. 
Minha mãe não conseguiu dizer muito bem sobre algumas coisas da 
entrevista porque quando ela tinha oito anos ela entrou no colégio e só saiu 
com quinze anos para ser empregada doméstica. Quando pequena usava 
calças, mas depois só quando ia trabalhar porque minha avó era evangélica 
e então a religião não permitia ela usar calças compridas. Outra vantagem 
que as mulheres têm hoje é sobre a matern idade. Temos quantos fi lhos 
queremos. Minha mãe teve seis, infe lizmente um morreu quando nasceu. 
(Sandy- 8" B). 

Esta narrativa mostra c laramen te a importância do traba lho de inter

venção pedagógica com a entrevista oral e nvolvendo a famíli a e pessoas 

mais velhas, pois somente com o conteúdo da história geral ou do Brasil a 

tendê nc ia dos alunos é deixa r de fazer estas re lações. E . portanto a 

significância h istórica não encontra seu pleno alcance: o aluno não se sente 

plenamente sujeito da história. 

No entanto , alguns alunos ainda continuaram resistindo à inclusão de 

sua história, como indica a nanativa a seguir: 

Há muitos anos a mulher já vinha lu tando por seus direitos na sociedade. O 
que mais deixava elas "donas de casa" era não poder trabalhar fora de casa. 
Seus maridos tinham poder absoluto sobre as mulheres. Elas eram "escravas" 
deles e quando não obedeciam, na maioria dos casos, apanhavam dos maridos 
sem direito a queixas. 
Isto mudou muito desde aquela época, mas em questão de apanhar ele marido 
não tanto. Hoje em dia, muitas mulheres apanham ele seus maridos e não dão 
queixa por medo. 
Veja como tudo aos poucos foi se modificando, elas agora têm os mesmos 
direitos do homem, trabalhar, votar, se candidatar em governo, ter seu cano, 
até mesmo. E muitos outros, mudou em relação aos direitos delas, e tem que 
mudar um pouco mais elo que mudou até hoje. (Rafael, 8" B). 

Mesmo os alunos que não se inc luíram na primeira pessoa apresen

taram a ampliação geral da s ignificânc ia hi stórica. co mo se pode observar 

na nanati va anterior. Além disso , o aluno també m faz uma análise do passa

do, situa-se no presente e p rojeta um futuro " ... e tem que mudar um pouco 

mais do que mudou até hoje" . · 

Os resultados indiciam a importância das entrevistas o rais e ela socia

lização das mesmas em sala de aula para o aumento da sig nificância h istó

rica, possibilitando uma maior re lação entre o conteúdo estudado de manei 

ra mais abrangente e un ive rsal e a vida da família do aluno. 

Podemos concluir que a sign ifi cância histórica do conteúdo "A con

quista dos direitos da mulher" especificamente é ampliada com a interven

ção do professor para a realização de entrevista d irecionada para os familia

res. Sem essa intervenção, o aluno tende a relac ionar muito pouco do con

teúdo com a sua experiência. 

As implicações desse trabalho para o ensino são três, essencia lmen

te: p rimeiro, a necessidade de repensar o extenso rol de conteúdos da sa 
série para permitir um maior tempo de trabalho com as temáticas; segundo, 

a incorporação pelos livros d idáticos de no vas temáticas com o as questões 

relacionadas à mulher; e terce iro, um maior ent relaçamento entre a hi stória 

das famílias e a história geral. 

49 



50 

Referências 

ARAUCÁRIA, Prefeitura Municipal. Diretriz Curricular de História do Município 
de Araucária. Araucária: Prefeitura de Araucária, 2004. 

BARCA, I. I GAGO, M. Usos de narrativa em História. In: MELLO, M. C. /LOPES, .T. 
M. Narrativas históricas e ficcionais. Recepção e produção para professores e 
alunos. Braga: Universidade do Minha, 2004. 

BUENO, Wi lma de Lara.Uma cidade bem amanhecida: vivênc ia e trabalho das 
mulheres polonesas em Curitiba. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999. 

GAGO, Marília. Concepções dos alunos acerca da Variância da Narrativa Histórica. 
Um estudo com aluno~ em anos iniciais do 2° c 3° ciclo do Ensino Básico. Disserta~ão 
deMestrado.Braga: Universidade do Minho, 2001. 

LEE, Peter. Progressiio da compreensüo dos alunos em História. In: BARCA, Isabel. 
(Org.) Perspectivas em Educação Histórica: Actas das primeiras jornadas 
internacionais de educação histórica. Braga: Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia - UMINI-IO, 200 I. 

RODRIGUES, Joclza Ester. História em Documento Imagem e Texto. 8" série. São 
Paulo: FTD, 2002. 

RÜSEN, J. Razão histórica: teoria da história fundamentos da ciência histórica. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 200 I. 

SCHMIDT, Dora. Historiar: fazendo, contando e narrando a história. 6• série. São 
Paulo: Scipione, 2002. 

f 

Anexo 1 

Entrevista com mulher de mais de 50 anos da famíl ia 

a- Nome 

b- Endereço 

c- Ano de Nascimento 

d- Quando a senhora era criança já possuía o costume de usar calças 

compridas? Com quantos anos começou a usá-las? E as outras meninas da 

sua comunidade? 

e- Quando era criança ou adolescente teve oportunidade de estudar? 
Era comum a mulher estudar? O que seus pais pensavam sobre isso? 

f- Quando a senh ora era criança ou adolescente a maioria das 
mulheres já tinha liberdade para trabalhar fora de casa? O que os homens 

pensavam sobre isso? Conte. 

g- As leis (direito da mulher na participação política, igualdade ao 

homem perante a lei e outros) provocaram mudanças na sua vida c de sua 

famíl ia? 

h- De maneira geral , comparando a sua vida como mu lher no passado, 

com a vida das mulheres hoje, quais a~ diferenças? 
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0 trabalho com objetos e as possibilidades de superação 
do seqüestro da cognição histórica: estudo de caso 

com crianças nas séries iniciais. 

I G . 2 Maria Auxiliadora Schmidt e Tânia Braga arcta 
Programa ele Pós-graduação em Educação/ UFPR (BR). 

Introdução 

Na segunda metade da década de 1990, o Governo Federal, por meio 

do Ministério da Educação, produziu e divulgou os Parâmetros Curriculares 
Nacionais nos quais estão indicados os objetivos, os conteúdos e as mi enta

ções didáticas para o ensino na Escola Fundamental , nas diferentes áreas 
de conhecimento. Nesse documento, a Históri a Local é tomada como um 

dos eixos temáticos dos conteúdos para as séries iniciais, devendo contribuir 

para a construção da noção de pertenc imento do aluno a um determinado 
grupo social e cultural na medida em que conduz aos estudos de "diferentes 

modos de viver no presente e em outros tempos, que existem ou que existi

ram no mesmo espaço" (p.52). 
Também se encontra, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a idéia 

de que os estudos do meio devem ser usados como " recurso pedagógico 
privilegiado( ... ) que possibili ta aos estudantes adquirirem, progressivamen
te, o olhar indagador sobre o mundo de que fazem patte" (p.91). Portanto, 

as diretrizes produzidas para orientar as propostas curriculares nas escolas 
brasileiras, na última década, apontam a História Local como conteúdo de 

ensino e como recurso didático ou, em outras palavras, como fim c como 

meio do ensi no de História nas séries iniciais. 
Essa indicação dos documentos do govemo rederal , incorporadas nas 

propostas estaduais e municipais, tem produzido dificuldades para os pro

fessores que atuam nesse nível de ensino. De um lado, tais di fi culdades são 

I Doutora em I listória, com pós-doutoramento em Didática da História na Universidade Nova de 
Lisboa. É professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino c do Programa de Pós
graduação em Educação do Setor de Educação da Univers idade Federal do Paraná (OR). 
Schmidt @quali tywarc.com.br 
2 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. É professora tio Departamento tle 
Teoria c Prática de Ensino e do Programa de Pós-graduação em Educação do Setor de Educação 
da Universidade r edcral do Paraná (BR). taniabraga@tcrra.com.br 

possuem formação específica em História; de outro lado, decorrem da 

inexistência de materiais de ensino produzidos a parti r das referências locais.A 

demanda por assessoramento específico a esses professores foi a motiva
ção inicial para a proposta do Projeto Recriando a Histótia, que estabeleceu 

parceria entre a Universidade Federal do Paraná e municípios localizados 
na Região Metropolitana de Curitiba. 

A proposta de trabalho que vem sendo desenvolvida desde 1997 , 
na forma de um projeto de ensino, pesquisa e extensão coordenado pela 
Universidade Federal do Paraná, envolve as escolas dos municípios, em 

especia l os a lunos e professores de tercei ra série do ensi no fundamen
tal, em atividades cujo objetivo é resgatar e registrar elementos da me

mória e da história dos habitantes daqueles municípios. Para isso, orga
niza-se um processo de "captação de conteúdos" a serem ensinados, a 

partir de um conj unto de atividades voltadas à coleta de dados e inror
mações sobre a his tória do município, envolvendo tanto a comunidade 
escolar como a comunidade mais ampla. 

Os alunos e professores, nas atividades de "captação de conteúdos" 
procuram localizar e identificar fontes documentais em estado de arquivo 

familiar (ARTrERES, 1998), ao mesmo tempo em que buscam sensibilizar a 

comunidade para contribui r nessa tarefa, permitindo o acesso a documentos 
pessoais e às suas memórias e histórias. O conjunto de fontes identificadas 
e produzidas é, então, trabalhado didaticamente para uso nas aulas de His
tória. 

Ao organizar o ensino a partir dos documentos coletados nos arqui
vos familiares, não se substitui o conteúdo básico por conteúdos de História 

Local. Entende-se que, a partir das fontes c dos materiais que os alunos 

produzem, dá-se um novo sentido àqueles conteúdos, porque encontram 

referência nas experiências individuais e coletivas dos alunos e professores, 
na dimensão cultural daquela comun idade. 

Os resultados do projeto a pesquisa estão expressos, em parte, nos 
livros paradidáticos Recriando Histórias de Pinhais e Recriando Histórias 

de Campina Grande do SuP. As expressões "recontar, recriar", escolhidas 
para denominar o projeto, estão justificadas na compreensão de que a His
tória da localidade já está contada, de certa forma, na produção historiográfica 

sobre a História Regional e Nacional. No entanto, a proposta é recontá-la 
em outra perspectiva, ou seja, a partir dos conteúdos históricos que estão 

3 Publicados pela UFPR e pela Prefeitura Municipal, para distribuição e uso nas escolas munici
pais . 
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presentes principalmente nos documentos em estado de arquivo familiar, 

coletados pelos alunos em atividades escolares. 
No caso específico de Rio Branco elo Sul, que será objeto ele discus

são neste arti go, o início das atividades do projeto se deu no momento em 
que a Secretaria de Educação e Cultura propôs às escolas a realização de 
coleta de objetos antigos, usados e guardados pelas famílias, com a final ida

de de estimular o conhecimento sobre elementos do passado da localidade. 

A riqueza do material resultante dessa atividade indicou a possibi lidade de 
que o Projeto Recriando Histó1ias fosse redirecionado para a pesquisa de 
alternativas metodológicas para o ensino de História a partir dos objetos. 

O trabalho com os objetos: elementos metodológicos 
Como p1i meira atividade do projeto Recriando Histórias em Rio Branco 

do Sul, a equipe do Núcleo de Pesquisa em Publicações Didáticas e do 
Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica da UFPR, incluindo pro
fessoras coordenadoras e alunos bolsistas do curso de História, identificou, 

catalogou e fotografou todos os objetos expostos. Na e tapa seguinte, as 
fotografias foram digitalizadas e tratadas compondo um banco de imagens 

dos objetos coletados pelas escolas e expostos na localidade. 

Após a exposição e o trabalho de catalogação e digitali zação das 

imagens, foi constada a predominância de objetos de fcn·o, como panelas, 
moedores de café, ferro de passar roupas, escovões para encerar o chão, 

arados, chaleiras, batedor de bolos, formas de fazer bolachas. Essa predo
minância chamou a atenção dos pesquisadores envolvidos no projeto: pro
fessores das escolas municipais de Rio Branco do Sul, professores da Uni
versidade Federal e os bolsistas do projeto de extensão. Levantou-se, então, 

a seguinte questão: por que as famílias dos alunos possuíam tantos objetos 

de feno guardados em estado de arquivo familiar? 
O passo seguinte foi identificar a origem desses objetos de feno, a 

partir do que foram localizadas duas informações importantes. A ptimeira 

era de que os objetos haviam sido produzidos, em sua maioria, pela Fábrica 

de Fundição M uller Irmãos e, a segunda, que essa fábrica, mais conhecida 

pela sua existência na cidade de Curitiba, também havia tido, no passado, 

uma filial em Rio Branco do Sul. Ora, essa informação hi stórica poderia ser 

a explicação para o fato de que muitas famílias de Rio Branco do Sul pos

suíssem objetos oriundos da Fundição Muller. 
Face às informações históricas que indicavam uma estrei ta relação 

entre os objetos c a história da localidade, algumas escolas municipais opta

ram em trabalhar os objetos em sala de aula, re lacionando o seu uso com a 
história da cidade. Para esse trabalho, o grupo envolvido no projeto Recri-

ando H istórias de Rio Branco do Sul, produziu um material didático, o qual 
incluía textos para os professores e os alunos da 4". Série. Esse material , 

baseado no uso dos objetos coletados pelos alunos, foi produzido a partir de 
pressupostos da Educação Histórica e sua utili zação foi acompanhada a 
partir de uma amostra de dois professores de 4". Série, com um total de 43 
alunos, num período de duas semanas, no mês de outubro de 2005. 

1. Os objetos como documentos guardados em estado de arquivo 
familiar 

Um dos pressupostos metodológicos do Projeto Recriando Histórias 
tem sido a possibilidade de se trabalhar com documentos em estado de 
arquivo fami liar em aulas de História. O conceito de "documento em estado 
de arquivo fami li ar" foi desenvolvido por ARTIÉRES (1998). Na visão 
desse autor, na construção indi vidual e coletiva de histórias, os sujeitos pro

duzem um arquivo documental resultante dos processos de seleção que 
fazem no decorrer de suas vi das. Assim, como afi rma, estes documentos 

são verdadeiros "antetextos de nossas existências". ( 1998, p.9). 

E m suas discussões, Artieres destaca uma série de documentos 
que são arqu ivados de forma arbi trária e confusa pelos sujeitos, em suas 
próprias casas, que não se referem diretamente às histórias familiares, 
mas que delas fazem parte, particularmente aqueles relacionados às fon
tes escritas e iconográficas. 

As investigações desenvolvidas no Projeto Recriando Histórias apon

taram para o fato de que, tanto as professoras como as crianças apresen
tam formas qualitativamente diferentes de relacionamento com os conteú

dos de História, bem como desenvolvem formas mai s elaboradas de rela

ções entre presente e passado, quando são trabalhados estes documentos 

em aulas de História. Entre as possibilidades já detectadas nessas investi

gações, destaca-se a formação da consciência histórica crítico-genética 
(Schmidt e Garcia, 2005); a possibilidade da empatia histórica (Schmidt e 

Garcia, 2000); a produção de narra ti v as históricas mais complexas (Sch midt 

e Garcia, 2004) e o desenvolvimento de conceitos a partir dos conhecimen

tos prévios dos alunos (Schmidt e Garcia, 2006). 

Assim, numa perspectiva homológica às investigações de Artiercs 

(1998), esse trabalho partiu do entendimento de que os objetos antigos, em 
posse das familias dos alunos, podem constituir parte desse acervo de do

cumentos guardados em estado de arquivo fami liar c, portanto, são também 
importantes fontes para o trabalho em aula de história. 
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2. Os objetos como fontes para o conhecimento histórico escolar 
A seleção de determinados objetos no conjunto daqueles que foram 

encontrados pelos alunos teve como base as possibilidades sugeridas pela 
própria natureza dessa fonte documental. Os estudos de NOVI & MARCÉN 
(2003) indicam que os objetos têm uma natureza diferenciada de outras 

fontes documentais, explici tada em alguns aspectos, tais como: 

2.1. Os objetos possuem uma onipresença cronológica e cultural. 
Desde o século XVIII, os objetos passaram a ser considerados como 

elementos passíveis de análise e de classificação, a partir de uma perspec
tiva estética- cronológica. Nessa lógica, o próprio valor cronológico do ob
jeto se fundamenta em certos atributos não funcionais, que ele possui, os 
quais são caracte1ísticos do gosto, ou, como afirmam os autores, "do espíri

to de uma época". Atualmente, devido à produção c consumo de massa, a 
definição de estilos foi acelerada, convertendo-se em uma rápida sucessão 

de modismos. No entanto, para NOVI & MARCÉN, ainda permanece vá
lida a utilização da semelhança visual entre objetos para estabelecer grupos 

cronológicos e sócio-culturais. Essa definição de grupos cronológicos ocor
re tanto do ponto de vista sincrônico como do ponto de vista diacrônico. 

Apoiando-se no conceito de "gostos" ou "estilos de vida", de PierTe Bourdieu, 
os autores afirmam que: 

torna-se possível e enormemente ilustrativo utilizar a noção de grupo de 
esti lo para a análise da sociedade de consumo contemporânea. Esta se 
caracteriza, precisamente, por estimular a posse de objetos mais além do seu 
significado funcional, de acordo com premissas sócio-culturais que enfatizam 
gostos e estilos de vida, específicos de setores sócio-culturais e que se 
baseiam em preferências e possibilidades de consumo. (p.66) 

Esse pressuposto fundamentou a seleção de detenninados objetos 

que podem ser considerados como evidências de determinado modo de vida 
de um segmento social , em determinado período. Objetos como ferros ele 

passar roupa, formas de fazer bolachas, panelas e chaleiras de feno, são 
indicativos de uma cultura doméstica que existiu no Brasil até a década de 

J 950, quando o processo de industrial ização de bens de consumo, que se 

consolidou com o governo do presidente Juscelino Kubistcheck, passou a 

introduzir mudanças radicais no modo de vida de diferentes segmentos da 
sociedade brasileira. 

2.2. A tecnologia dos objetos possibilita a construção de novos 
marcadores temporais. 

Tomando como referência os estudos de Palmer e Neaverson (1988), 
pode-se afirmar que a análise dos artefatos cont1ibui para ampliar a c.om

preensão que temos de nosso passado industrial. Estas análises perm1tem 

estabelecer seqüências tecno-cronológieas, como mostram os estudos so

bre os grandes processadores de dados da década de 1950 até os computa
dores pessoais pmtáteis; dos antigos gramofones aos disc-man de hoje em 

dia. Cada um desses objetos permite que sejam demarcados, claramente, os 

seus respectivos períodos cronológicos. 
A partir dessa perspectiva, os objetos selecionados para serem traba

lhados em sala de aula permitiram que fossem estabelecidos marcos crono

lógicos a partir de suas transformações, como oco1Teu com o estudo feito 
sobre a técnica de produção dos objetos de ferro na indústria de fundição e 

da técnica de produção de objetos em fábricas modernas, caso do feiTO de 

passar roupa e da panela de ferro. 

2.3. A função e o significado dos objetos 
Diferentemente das fontes esc1itas e iconográficas, que trazem o 

passado sob a forma de idéia e/ou representação, os objetos fazem com que 

o passado exista, para os alunos, sob a forma de idéia, representação e 

coisa. Essa especificidade dos objetos indica, na visão de Maroevic (1983), 
três facetas pelas quais os objetos podem ser analisados na pe rspectiva 

histórica: como documento (a partir dos dados que podem conter, das ques
tões que podem responder); como portador de diferentes mensagens (a 

partir da interação que se estabelece com eles) e como informação. Assim, 

sua natureza o faz ser diferente das outras fontes, na medida em que, pre
dominantemente, tem caráter involuntário, ou seja, sua finalidade não era 

transmitir ou registrar fatos ou informações. Esse caráter predominante

mente involuntário torna a sua potencialidade informativa mais objetiva. 

Outra característica da natureza do objeto, que o diferencia de outras 
fontes é sua maior universalidade no tempo e no espaço. Cada objeto tem 

sua própria cronologia inscrita nele próprio, facilitando, dessa forma, a pro

dução de interpretações e da escrita da história. Essa cronologia está rela
cionada ao horizonte social dos grupos entre os quais foram produzidos e 

também consumidos. 
Pode-se concluir, com Novi e Marcén, que os objetos que sobrevi

vem ao tempo, "transmitem aos indi víduos de forma direta, notícias e sensa

ções que vêm do passado. Quando falamos do valor de um artefato, pode

mos estar falando de diferentes categorias de valor: monetário, simbólico, 
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social, afetivo, histórico e prático. Nenhum deles é mais importante que os 

outros". (2003, p .67). 
A natureza do objeto como fonte histórica apresenta, assim, determi-

nadas funções e s ignificados que ampliam suas possibilidades de uso em 
sala de aula, o que pôde ser observado no decorrer do projeto Recriando 

Histórias, quando os alunos levantaram informações, problematizaram e cons
truíram suas argumentações históricas a partir dos objetos de ferro, inclusi

ve estabelecendo relações valorativas, principalmente de ordem afetiva e 

prática em relação ao significado dos objetos no passado e no presente. 

2.4. Possibilidades didáticas dos objetos 
Para o trabalho em sala de aula foram selecionados nove objetos de 

ferro: escovão, arado, panela, moedor de café, chaleira, forma de bolachas, 

máquina de costura, batedor de bolo e ferro ele passar roupa. Esses objetos 
apareceram em muitas famílias dos alunos durante o processo de captação 

das fontes e estiveram presentes, em grande quantidade, na exposição que 

eles montaram com suas professoras. 
Dos alunos que participaram da gi ncana e da exposição, foi selecio

nado um grupo de 43 crianças, com idade entre 10 e 11 anos, na 4". Série do 
Ensino Fundamental. A perspectiva de investigação tomou como pressu

posto a idéia de "investigação em cognição situada" (BARCA, 2004), se

gundo a qual podem-se fazer investigações específicas em que grupos es
pecíficos de sujeitos são acompanhados em situações específicas de rela

ção ensino-aprendizagem. No caso deste trabalho, trata-se de um grupo 
específico de alunos com suas respectivas professoras, que foram submeti

dos a determinada relação com o conhecimento histórico, a partir do traba
lho com objetos que pertenciam aos seus arquivos familiares. Nesse grupo, 

distribuído entre duas professoras da mesma escola, 2 1 com a professora A 

e 22 com a professora B, o objetivo era desenvolver e analisar um trabalho 

sistemático com os objetos. Para isso fo i construíd a uma proposta de 

didatização dos objetos, organizada nas seguintes etapas: 
Primeira Fase: Investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, 

baseada na problematização dos objetos, tendo como referência os traba
lhos de Ramos (2004) sobre a pedagogia da provocação e Ferreira, Dinis, 

Leite e Chaves (2004) c suas contribuições ao trabalho com os conheci
mentos prévios em história. Para Ramos, os objetos contêm uma história 

que precisa ser desvelada e o estudo dos materiais com que foram elabora

dos, seu desenho, função, significado e valor para o passado e o presente, 
permitem explicitar os recursos tecnológicos, as formas de vida, os aspec
tos do mundo simbólico e comunicacional das pessoas e sociedades que os 

criaram e utili zaram. Nesse sentido, permltem desenvolver tanto o raciocí
nio induti vo (partindo do objeto para as generali zações ou conceitos), quanto 

o dedutivo (partindo de generalizações para a compreensão do objeto). 
Nessa primeira fase, dos 37 alunos que fizeram as atividades, nos 

dois grupos, 35 conseguiram identificar e relacionar o objeto com algum 
aspecto da vida das pessoas. Dois alunos confundiram os arados com bici

cletas . 
Segunda Fase: A partir dos pressupostos que indicam as possibilida

des do trabalho com objetos em aulas de história, especialmente as orienta
ções de Durbin, Morris e Wi lk.inson (1990), foi proposta uma intervenção 
pe las professoras, a partir ela qual elas fizeram os alunos refletirem acerca 

de alguns pontos relevantes, como: 
1. Morfologia do objeto: o que você consegue perceber quando toca 

o ~bjeto? Que cor ele t~m? Ele faz algum ruído? Tem cheiro? Tem alguma 
co1sa dentro? O que? E natural ou foi fabricado? É um objeto completo? 
Está alterado ou sofreu alguma adaptação? Está gasto? 

2. Desenho do objeto: tem um desenho bonito? Você acha que a 
pessoa que o fez tinha a intenção de que ele fosse bonito? Que materiais 
foram util izados para fazê-lo? Está decorado? Você gosta do aspecto dele? 
Por quê? Você acha que as pessoas vão gostar dele? Por quê? 

3. Fabricação: Como o objeto foi feito? Foi feito à mão ou com uma 

máquina? Como e le está montado? 
4. Função: Para que foi feito o objeto? Que utilidade ele tinha quando 

foi fei to? Seu uso mudou? 
5. Significado: qual é o significado do objeto? Que significado ele 

tinha para as pessoas que o fizeram? Que significado ele tinha para as 

pessoas que o utilizaram? Que significado ele tem para as pessoas que o 

guardm·am? Que signi ficado e le tem para você? Que signi ficado ele teria 

para um comerciante? Que significado ele teria para um museu? 

As intervenções foram feitas oralmente pelas professoras e sistema
tizadas a partir de observações fe itas em salas de aula. A partir de alguns 

pressupostos metodológicos da Grounded Thcory (FLICK, 2004), os resul
tado dessas observações foram organizados em três categorizações, de 

acordo com o seu aparecimento entre os alunos, sem serem quantificados: 
1. Relações de temporal idade: 

- são objetos antigos; 

- são objetos muito antigos; 
- são objetos novos - sempre que os alunos conseguiam fazer re-

lações com os usos atuais dos objetos. 
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2. Como eram feitos os objetos: 

- não sei, mas acho que dava muito trabalho fazer; 

- não sei, mas acho que era muito difícil fazer. 

- não sei, mas acho que era muito difícil fazer. 
3. Importância e utilidade: 

- foi importante, não é mais; 

-foi importante e ainda é- sempre que os alunos conseguiam re-
lacionar o objeto com sua permanência na famíl ia. 

Terceira fase- Produção da narrati va históri ca. Essa fase do traba

lho consistiu na produção de narrativas históricas pelos alunos, feitas a par

tir da relação que tiveram com os objetos. A produção de nanativas históri

cas pelos alunos já foi objeto de análise no Projeto Recri ando Histórias, 

(2005) e resultados indicam a influência positiva das memórias familiares, 

da história local e dos documentos em estado de arquivo familiar na produ

ção escrita dos alunos, o que pôde ser observado também neste trabalho. 

Todos os alunos produziram narrativas com textos bem estruturados e ne
nhum deles deixou de fazer essa atividade. 

Tendo como referênc ia os pressupostos teóricos já apontados, as 

narrativas dos alunos foram agrupadas a partir de três categorias principais: 

narntivas centradas no próprio objeto, nan·ativas utilizando memórias fami

liares c narrativas re lacionando acontecimentos históricos da localidade. 

Na primeira categoria -Narrativas centradas no próprio objeto -

foram incluídos os textos em que os alunos conseguiram fazer a identifica

ção e descrição do objeto, uti lizando, de forma predominante, o raciocínio 

indutivo, o que permi te constatar a apreensão de urna fase do trabalho 

desenvolvido em sala de aula, como pode ser observado na narrati va de 
Danuza: 

O ferro era um recurso muito importante para as pessoas que o utilizavam por 
ex: se não estivesse o arado, como eles iam arar a terra e se não estivesse o 
escovão como eles iam ilustrar o chão se não tivesse esses objetos eles não 
podiam fazer nada e se eles não tivessem a chaleira, o batedor de massas, a 
forma de bolacha, a maquina de costura, a panela, o moedor de café e o ferro 
eles não podiam fazer nada eles iam sofrer, iam ter muito mais trabalho e iam 
sofrer muito mais. As pessoas que fizeram esses objetos deu muito trabalho 
para fazer e foi muito importante para as pessoas que uti I izaram esses objetos, 
mas agora eles já não são bem importantes porque eles são velhos e antigos 
c também porque já tem outros mai s novos c mais modernos. 

Neste caso, a noção de temporalidadc histórica está relacionada com 

o objeto e seu uso. De um lado, a aluna consegue estabelecer uma empatia 

-

com o passado, a partir da compreensão de que, sem esses objetos as pes

soas iam sofrer mais. De outro, a noção de antigo/modemo também está 

presa no objeto, na medida em que ela desqualifica a sua importância devido 

à substi tuição por objetos mais modernos. Ademais, o uso e o sigruficado do 

objeto também estão identificados com a sua qualidade de antigo e supera

do por outros mais modernos, sem referência à sua permanência sob qual

quer forma. 
Essas relações presente/passado apontam para a necessidade de in

tervenção do professor, no sentido de levar os alunos a construírem outros 

referenciais temporais, tendo em vista a importância de superar a forma de 

cognição histórica predominante, representada pela idéia de progresso e 

moderno como melhores que o antigo. Embora centrada no próprio objeto. 

esse tipo de nan·ativa apresentada por vários alunos indica as potencialidades 

do objeto como fonte para o trabalho em aulas de H.istó1ia, já que sugerem 

vários indicativos de intervenção didática por parte do professor, seja na 

reelaboração das noções temporais, seja na necessidade de informações 

sobre as formas de produção e o trabalho das pessoas que fizeram o objeto, 

além de evidenciar a importância do objeto como produtor de sentimentos 

de empatia na construção das relações presente e passado. 
Na segunda categoria- Narrativas centradas em memórias familia

res- foram agrupados textos em que os alunos fizeram referência a depoi

mentos familiares, para construir seus argumentos h istóricos. Nessas nar

rativas, a ação se desloca, muitas vezes, para o significado que o objeto teve 

ou tem para as pessoas, como se observa na natTativa de C laudia: 

Eu vi uma panela de ferro e um ferro de passar roupa a brasa e foi util izado 
muito pelas pessoas e ficaram século. Agora é tudo diferente, e ferTo que 
passava a brasa agora tem ferro elétrico. Para eles de antigamente eles deram 
muito valor e até agora eles tem valor para as panelas, ferro de passar a brasa. 
A panela de fen·o era pesada e agora é leve c dizem que aquelas panelas 
fazem comida boa. Eu quase me lembro que era boa aquelas panelas. A minha 
avó tem até hoje.Antes era ruim porque para passar uma roupa tinha que 
fazer um fogo para pegar a brasa para ponhar no feno daí passar roupa. 
Agora é só ponhar na tomada e espera um pouco e passar. A minha mãe 
falava que era demorado fazer comida com aquelas panela antiga. 

Nessa narrativa, o centro da análise se desloca, principalmente, para 

as relações que as pessoas estabeleceram e/ou estabelecem com os obje

tos. A própria autora da narrativa se apresenta como fonte para a argumen

tação acerca do objeto, quando afirma "eu vi", "eu quase me lembro". Ou

tras pessoas da sua familia também são referenciadas para estabelecer a 
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relação presente e passado, no que se refere, particularmente, ao significa

do do objeto para a vida no passado. A argumentação baseada em depoi
mentos familiares possibili tou uma certa relativização da idéia de superação 

da importância do objeto, como explícita na frase "dizem que aquelas pane
las fazem comida boa". 

O fato de o aluno recorrer ao argumento da autoridade fami liar é 
indicativo de uma questão importante na didatização dos conteúdos históri

cos. Trata-se da impo1tância da cultura fami liar na criação de sentidos e 
significados para o conteúdo histórico escolar e, por isso, a necessidade do 
professor incluir processos de intervenção que possibi li tem relações com 

manifes tações dessa cul tura nas aulas de história. Um dos caminhos pode 

ser investigar, juntamente com os alunos, a relação dos familiares com os 
conteúdos trabalhados, o que pode ser feito por meio de atividades como 
questioná1ios e/ou entrevistas. 

Na terceira categoria- NmTativas relacionando acontecimentos his
tóricos- foi incluído um conjunto pequeno de textos em que os alunos trou

xeram informações históricas pertinentes à história em geral e à hi stória da 

localidade. Alguns desses textos foram estruturados a partir de uma se

qüência lógica, do mais geral para o mais específico, indicando um tipo de 
raciocínio histórico dedutivo, como o texto de Carla: 

Os objetos que existiam antigamente era muito importante para as pessoas, 
ainda existe uns e são muito importante para nós. Existia uma fábrica de ferro 
em Rio Branco e fazia fen·os e esses ferros eram transportados para outra 
fábrica em Curit iba lá eles faziam a chaleira, o ferro, o escovão e muitas outras 
coisas. Hoje em dia já não existe mais o arado de ferro e nem o batedor de 
massas. O ferro ainda existe só que diferentes formas ele já tem eletricidade 
ele é colorido e tem de várias corres. A chaleira antes não linha aquela coisa 
bonita que tem hoje ela é mais bonita do que antes mais era muito úti l para as 
pessoas que usavam ela. E se não fosse essas pessoas trabalharem como a 
gente ia ter essas coisas. 

A aluna uti liza informações sobre a bistó1ia da locaJidade e da região 

como fundadoras de sua naiTativa - "existia uma fábrica de ferro em Rio 

Branco e fazia ferros e esses ferros eram transportados para outra fáb1ica 
em Curitiba lá eles faziam a chaleira .... ". Ao mesmo tempo, essa forma de 

articulação torna-se a explicação causal da presença dos objetos na vida da 

criança. O objeto já existe por si mesmo, mas como resul tado de um acon
tecimento histórico re lacionado à vida de diferentes localidades. Tempo e 

espaço, os elementos básicos da narrativa histórica estão presentes, a partir 

do conceito de permanência e mudança, assim como a ação dos sujei tos 

que deram existência aos objetos -"e se não fosse essas pessoas trabalha
rem como a gente ia ter essas coisas", o que pode ser tomado como 

constatação de uma diferença que os objetos apresentaram em relação a 
outros documentos escritos e iconográficos, quando usados como fontes 
para o ensino da História no trabalho com alunos nesta fa se de escolarização. 

Ora, essa narrati va demonstra também que a criança de 10 anos 
possui capacidade de elaborar inferências a partir dos objetos, confirmando 

a idéia de que o objeto é capaz de estimular significados naqueles que o 

observam, desde significados afetivos aos significados práticos. 

3. O tt·abalho com os objetos c a Educação Histórica 
A natureza do objeto como fonte documental, suas possibilidades de 

utilização em aulas de História e os resultados obtidos a partir dos trabalhos 
desenvolvidos no projeto Recriando Histórias de Rio Branco do Sul, indicam 

caminhos para a Educação H istórica, na medida em que foram constatadas 

novas relações dos professores e alunos com o conhecimento histórico. 
Um caminho importante diz respeito às potencialidades que os obje

tos guardados em estado de arquivo familiar têm no sentido de propiciar 

relações qual itativamente novas entre a história vivenciada e narrada por 

alunos e professores e outras narrativas históricas, presentes nos próprios 

objetos que foram identificados e analisados. A possibilidade de a1ticulação 

entre a história vivida e a história percebida trazida pelo trabalho com os 
objetos contribui para a superação da dicotomia entre o vivido e o percebi
do, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo ensi no de história e que 

se relaciona fundamental mente ao desenvolvimento da cognição histórica. 

Outra contribuição do trabalho para a metodologia do ensino de hi stó

ria, diz respeito ao fato de que os objetos, ao serem reconhecidos pelos 

alunos e professores, como indiciários da experiência humana do passado e 

do presente, depositada na história de sua produção e uso, propiciaram a 
articulação, em diversas situações de aula, com outros indícios da mesma 

experiênc ia, seja em narrativas de historiadores, seja em outras fontes e 

documentos. A maior universalidade temporal e espacial, própria da nature
za do objeto enquanto fonte para o conhecimento do passado, propicia uma 

melhor identificação e articulação com experiências de outras pessoas, em 

outros lugares e épocas, o que pode funcionar corno estímulo para a produ

ção de narrativas históricas, corno foi comprovado pela faci lidade com que 

os alunos escreveram as suas natntivas, aspecto que caminha em direção 

conlTári a ao que é af irmado usualmente quanto às dificu ldades encontradas 
por pesquisadores e professores em estimular a produção de narrativas pe

los alunos. 
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Os objetos coletados pelos alunos e professores a partir das a ti v ida
des desenvolvidas sob a forma de Gincana da Memória e a sua explora
ção sob a forma de atividades didáticas em aulas de História tornaram-se, 
como afirma RAMOS (2004, p. 32) geradores de conteúdos históricos e, 
dessa fonna , motivaram " refl exões sobre as tramas entre o sujeito e o 
objeto". Do ponto de vista da metodologia do ensino de história, isso signi
fica novas possibilidades de problematizações dos conteúdos e de rela
ções com o cotidiano de professores e alunos, bem como com o cotidiano 
de outras pessoas, em outros tempos e em outros lugares, porque "o tra
ball10 com o objeto gerador parte de exercícios que enfocam a experiên
cia cotidiana e insere-se, portanto, na pedagogia da provocação, como 

diria Paulo Freire". (RAMOS, 2004, p. 34). 
Ao se depararem com os conteúdos das expe1iências humanas do 

passado, gerados pelos objetos, os alunos reelaboraram os conhecimentos 
que já possuíam sobre o tema estudado e, a partir dos seus conhecimentos 
tácitos, recriaram os conteúdos, expressando as suas relações com o passa
do por meio das nanativas históricas. Nesse processo de recriação da His
tória, os alunos também confrontaram os indícios encontrados nos objetos 
com outros indícios do passado, como os depoimentos de pessoas mais ido
sas de sua fatru1 ia, resgatando e trazendo a memória histórica como compo
nente fundamental da construção da cognição histórica, fa to que o chamado 
ensino h·adicional da História não tem propiciado, na medida em que prioriza 

a idéia de continuidade e de linemi dade histórica. 

Conclusão: apontando possibilidades de superar o seqüestro da 
cognição histórica. 

As dificuldades para o desenvolvimento do pensamento histórico têm 
sido apontadas como um dos problemas a ser enfrentado pelo ensino de 
História. Discussões mais recentes (como em BARCA, 2004) afirmam a 
existência da "educação histórica" como um campo de conheci mento que 
tem como objeto a investigação e análise das idéias históricas dos sujeitos. 
Essas idéias históricas são formadas por meio da relação que os sujeitos 
têm com co nceitos , idéias , conteúdos , cuja referência é a própria 

epistemologia da hi stória. 
Ora, os trabalhos de DIEHL (2002) indicam que determinadas 

epistemologias da história, como a epistemologia racionalista, exemplificada 
pela idéia de progresso, 

.. 

está profundamente ancorada na mentalidade e nas estruturas coleti vas do 
pensamento das culturas históricas dos países industrializados e mesmo 
naqueles que estão engatinhando no processo de modernização. Em seus 
duzentos anos de cultura historiográfica, a categoria progresso se encrustrou 
profundamente nas estruturas da psique ocidental e, por que não oriental, 
atuando na consciência histórica-coletiva. Para verificarmos isso, na prática, 
basta perguntar para uma criança ou até mesmo aos adultos, confirmando a 
idéia orientadora de que o futuro irá superar sempre o presente e o passado, 
em termos de chances ele vida e de possibilidades de felicidade. (p.22). 

O autor destaca também o fato de que essa temporalidade histórica 

centrada na idéia de progresso e do tempo linear pode ser responsabilizada 
pelo enfraquecimento do significado da memória, "sendo ela pouco a pouco 
substituída pelo esquecimento, sem contraponto" (DIEHL, 2002, p.29). 

É desnecessário lembrar como o ensino de história, em sua forma 
tradicional, vem privilegiando essa perspectiva historiográfica, contribuindo, 
assim, para que o progresso se coloque "como ' modelo de pensar', um fator 
social, um conseqüente fator mental dos princípios de conduta da vida" 
(DIEHL, 2002, p. 22), dificul tando ou até mesmo impedindo a relação dos 
alunos e professores com outras temporalidades, permitindo afirmar que 
esse tipo de ensino tem provocado o seqüestro da cognição histórica de 
jovens, crianças e adultos. 

O uso desse conceito aqui apresentado - seqüestro da cognição 
histórica - encontra referência nos trabalhos FARIA e MENEGHETTI 
(2001), que analisam a ação do atual modelo toyotista de produção e sua 
capacidade de "seqüestrar a subjetividade do trabalhador e estabelecer 
mecanismos de controle psicológico subsumindo-o à lógica do capital". Em 
seu estudo, os autores identificam cinco formas pelas quais as organizações 
se valem para prover o seqüestro da subjetividade do trabalhador, que 
são: pela identificação, pela essencialidade val01izada, pela colaboração so
lidária, pela eficácia produtiva e pelo envolvimento total. Estas formas, se
gundo eles, correspondem a valores intrínsecos do toyotismo, enquanto es
tratégia de produção e de gestão do capitalismo contemporâneo. 

A perspectiva desses autores não invalida, contudo, a possibilidade 
de se compreender os sujeitos como agentes. Assim, a subjetividade- ou, 
usando a expressão empregada por DUBET (1996), "a consciência que os 
sujeitos têm do mundo e deles próprios"- pode ser capturada ou seqüestra
da, resttingindo, mas não impedindo, processos de subjetivação, pelos quais 
o sujeito se representa e age como um sujeito crítico, confrontado com uma 
determinada sociedade e sistema de produção e dominação. 
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Entende-se que é possível, por homologia, pensar que as formas de 
trabalho escolar com a História, na perspectiva da crítica feita por DIEHL 
(2002), têm agido no sentido de seqüestrar a cognição histórica dos alunos, 
quando estabelecem formas de ensino que resttingem, mas não invalidam, 
as possibilidades de formar a consciência histórica (RÜSEN, 1993), enten
dida no sentido de orientação, locali zação e interpretação do passado face 
às demandas do presente e às perspccti vas do futuro. 
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Um olhar acerca da multiperspectiva em História: 

ideias de alunos entre os 10 e os 14 anos' 

Marília Gago
2 

Universidade do Minho (Portugal) 

A educação histórica tem como preocupação principal a articulação 
entre os conceitos de segunda ordem e conteúdo substanti vo da História 

numa ~e.rspectiva construlivista de metodologia de ensino da Históti a. A 
au la Oficina pressupõe que o construtor do conhec imento é o aluno orienta

do por un: conj~nto de tarefas propostas pelo professor que se assume como 
um parce1ro onentador da aprendizagem. Neste sentido, para a promoção 

da .mudança conceptual dos alunos é premente compreender as suas ide ias 
tác1tas, categorizá-las e construir a metodologia que se considere adequada 
para promover a sofisticação de pensamento histórico nos alunos. 

O professor de História tem que desenvolver uma actividade 

quest~~nadora para conhecer o aparato intelectual dos alunos de modo a 
desafia-lo e acompanhá-lo na construção da sua aprendizagem. Contudo 0 
p~·ocesso de investigação tem de ser planeado e conduzido de forma int;n
CJOnal e sistemática seguindo um paradigma e metodologia científica. Tor

n~-~e portanto prement.e abordar a linha de metodologia de investigação 
utilizada de forma ma1 s recorrente em educação hi stóri ca, a Grounded 
Theory. 

. :r~ndo p~r base o estudo levado a cabo no Norte de Portugal , em que 
e~t.ste a mtei~Ç.ao de compreender como os alunos pensam a Narra ti va His
ton.ca, espec1f1camente as suas ideias sobre 0 porquê da existência de nar
rati vas d1fe re ntes sobre a mes ma rea lidade, pre te nde-se analisar a 

metodologia. de investigação utilizada, nomeadamente a categorização dos 

dados recolh1dos. Este estudo de natureza qualitativa seguindo a metodologia 

Grounded T!1eory conta com a participação no seu estudo princ ipal de 76 
alunos com Idades compreendidas entre os lO e os 14 anos de idade Co . . mo 
mstrumentos de recolha de dados apresenta-se uma tarefa de papel e lápis, 

I Proiecto Hi C · C · ·• ·. H' ·· · 
.. J. on. onsc1enc•a ISIÓJICa - Teona t= Práticas financ iado pela F 1 - · 

C.cnc1a e Tecnol ogia (FCT) e elo I'OCTI . . . . U~( açao p31 a a 
FEDER • POCTI/CED/49 1 06/2g . compaliiCipado pelo fundo comunitári o e uropeu 

2 mgago @net.sapo.pt 

seguida de entrevista semi-estruturada de follow-up. 
Face a estas preocupações a discussão do estudo realizado e suas 

conclusões terá como matriz o campo teórico da educação histórica em 
diálogo com a metodologia de investigação designada por Grounded Theory. 

A narrativa histórica é aqui entendida como o sup01te material da 
compreensão das acções humanas pelo historiador, é em si mesma explica

ção, na medida em que tenta responder a questões do "como" e "porquê" 
existiram as situações do passado em estudo. Neste sentido, em partilha 
com o idealismo de Collingwood e o narrativismo de Gallie e Atkinson con
sidera-se que a nmntiva é realmente vária, e que tal situação é legítima e 

natural no conhecimento histórico com validade, na medida em que se con

cebe a própria História como uma reconstrução do pensamento. O historia
dor reconstitui o pensamento da acção humana por insight, interpretando a 
evidência e neste caminho tem de seleccionar, traçar as conexões causais e 

motivacionais, contextualizando a acção no período a que se refere. 

Perspectiva-se este conceito de segunda ordem numa linha nan·ativista 

de acordo com Gallie e Atkinson, considerando a nanativa hi stórica como 
descritiva-explicativa. Este quadro conceptual diferencia-se de outras pro

postas como a visão positivista rankeana, a estrutural e estruturista france
sa e o relativismo. Assim, numa perspectiva posi ti vista rankeana, a nanati

va parece ter adoptado um significado de pura descrição, entendendo-se a 
descrição como puro relato sem qualquer tipo de causalidade. O foco de 

preocupação deste tipo de nmntiva recai no que aconteceu, mas partilhan

do de algumas características da cronologia em que os eventos têm uma 

continuidade cronológica. 
U ma das questões que nos ocorre é sobre a distinção entre narrativa 

histórica e a "estóiia - nan ativa ficcional". O concei to de "estó1ia" envolve 
não só a sequência de eventos ainda não encontrados, mas também a exis

tência de três pontos de vista distingu íveis nesses eventos: o ponto de vista 
de quem conta a "estód a", da audiência e dos personagens, sendo estes 

mais ou menos explicitados ao longo do texto. 
Para a tradição francesa estrutural, que se esforça por ser empírica 

e teoricamente adequada às complexidades e múltiplas realidades da socie

dade, também procura compreender o passado através da reconstituição 
dos acontec imentos de "superfície". Deste modo, aparece-nos numa das 

li nhas pós-estruturalistas uma concepção de narrativa histórica a que Lloyd 

( 1993) chama de estruturista, caracterizada por uma produção histórica que 

atende também ao acontecimento e às acções dos agentes históricos, e de 

que Le Roy Ladurie será um dos expoentes máximos. 

Neste contexto epistemológico narrativista partilhando-se a concep-
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ção de narrati va descritiva-explicativa presente no pensamento de Gallie e 

Atkinson em sintonia a perspectiva da História de Collingwood, Dray e 

Walsh, alguns dos inspiradores dos vários estudos desenvolvidos em cognição 
histó1ica (Lee & Ashby, 2000; Lee, 1996; Barca, 2000a,b; Barca & Gago, 
2000; Wineburg, 2000; Cercadillo, 2000; Barton, 1996; Levstick, 1989; Shemilt, 

2000), considera-se premente compreender como os alunos com idades 

entre os 10 e os 14 anos de idade explicam a variância da narrativa históri
ca. 

O estudo de investigação 

A Grounded Theory é um método de investigação qualitativa que 
usa um conjunto de procedimentos s istemáticos para desenvolver 
indutivamente uma teoria fundamentada acerca do fenómeno (Strauss e 
Corbin, 1990). Os resultados/conclusões constituem uma formulação teóri

ca da realidade em estudo: "the purpose of Grounded Theory is, of course, 
to build theory that is faithful to and illuminates the area under study ( ... ) 

and the theory 's implications will have useful application." (Strauss e Corbin, 
1990, p. 25). 

Esta metodologi a de investigação qualitativa tem como preocupa
ções centrais uma descrição 1igorosa da realidade em estudo e a constru

ção de teoria. Deste modo, a descrição implica selecção e interpretação, 
reduzindo-se e ordenando-se os dados. Os dados ilustram a realidade dando 

uma ideia do mundo observado, cabendo ao investigador a interpretação e 
conceptualização dessa realidade. Por outro lado, existe a preocupação de 

desenvolver um corpo teórico, o que em si implica um outro nível de inter

pretação de dados. Estes têm de ser conceptualizados e os conceitos de
vem ser relacionados entre si de modo a formar um todo teórico sobre a a 
realidade, (Strauss e Corbin, 1990). 

A Grounded Theory defende, portanto, a necessidade de se criar 
teoria derivada indutivamente do estudo do fenómeno, ou seja, a teoria é 

construída e desenvolvida de forma provisória, e é confirmada através da 

recol ha sistemática de dados e sua constante análise. Recolha de dados, 
análise e teoria têm uma re lação recíproca e não estanque. 

Para esta abordagem metodológica apresentada em teoria por G lauser 
e Strauss, contribuíram autores como Park, Dewey, Mead, Hughes, Blumer, 
entre outros, no que diz respeito: 

sa; 
a) a necessidade de ir ao campo para se compreender o que se pas-

b) a importância da teoria fundamentada na realidade para o desen-

volvimento disciplinar; 
c) a natureza da experiência e do processo de ir fazendo se encontra

rem envolvidos continuamente; 

d) o papel activo das pessoas no modo como compreendem o mundo 

em que vivem; 
e) enfat izar a mudança e o processo, bem como a variabilidade e a 

complexidade da vida; 
f) as interrelações entre condições, significado e acção. 
Deste modo, esta metodologia centra-se na necessidade de recorrer 

ao empírico de forma processual , interpenetrada pela mudança e variabili

dade da realidade que é construída pelas pessoas. 

Face à identificação do problema a investigar procede-se ao empre
endimento da invest igação, e será ao longo deste processo que se procede

rá ao refinamento e especificação da questão inicial. 
Neste sentido, tenta-se responder à seguinte questão de investiga-

ção: 
Como é que os alunos de início de 2° e 3° ciclos de escolarida

de pensam a narrativa histórica, nomeadamente que ideias mostram 
em relação à possibilidade de sobre a mesma realidade passada exis
tirem vários relatos históricos? 

Depois de definido o problema de investigação qualitativa tendo em 
mente as preocupações anteriores, torna-se necessário proceder-se ao de

senho de investigação e, consequentemente, à defi nição de técnicas de re

colha de dados. 

A amostragem 

No universo da investigação tem especial relevância os sujeitos par
ticipantes no estudo a desenvolver. A "peça" principal ela investigação qua

li tativa, e principalmente quando se pretende desenvolver conhecimento 

acerca elas experiências e signjficados atribuídos ao vivenciado, são neces

sariamente os sujeitos. A definição do grupo de indivíduos a participarem 
num estudo de investigação não é um processo automático c facilmente 

realizável. Normalmente, na investigação educacional tenta-se compreen
der algo de um grupo estudando-se em profundidade uma pequena parte 

desse grupo. 
A população alvo deste estudo foi constituída pelos alunos de anos 

iniciais do 2° e 3° ciclos do ensino básico, do Norte do país. Definiu-se esta 

população por se considerar de interesse indagar as ideias de alunos numa 

faixa etária de 10-14 anos e que, numa abordagem impressionista, tendem 
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a ser considerados como "não capazes ainda" d h' . 
E e pensar 1stoncamente 

m termos de amostra, seleccionou-se num . 
Portugal, uma turma de cada um do ' a escola do None de 
referidos. A escola caracter,·za-se . s anos de escolaridade anteriormente 

po1 uma mescla de · fl ~ · 
sócio-culturais e económicos na d'd m uencras em termos 

me I a em que embora 't 
ente rural recebe alunos de , .· ' se sr ue num ambi-

' vauos contextos dado q . 
curta distância de vários centros u ·b· S . ue se encontra a uma 
tuídas por alunos de "aprov 't I anos: . eleccJOnaram-se turmas consti-

er amento medro" entende d .. 
mas de aproveitamento heterogéneo. n o-se por rsto, tur-

Deste modo, o total da amostra in . ··d A 

dados (estudo pré-piloto estL d '1 quu r a em tres fases de recolha de 
76 alunos. Deste total 5;, I I o pi oto e estudo pnncipal, foi constituída por 

' a unos doso e 7o anos d I . 
ram no estudo principal. ' e esco andade, participa-

Técnicas de recolha de dados 

Face a este quadro geral e tendo em 
Theory bem como o estud . mente a metodologia Grounded 

o em profundidade de L ~ , 
se ter em especial atenção té . rm enomeno pretende-

a cnrca de recolh·J de d d d . 
resposta aberta e a entrevist . ' a os e questronário de 

. a pm se entender que pod . . 
se consegUJr ir para lá d f' . e ser uma forma de 

' a super ICJe do fenómeno. 
Os dados empíricos foram rec Ih. d . , . 

mentos: 0 1 os atr aves dos segumtes instru-

, . - Dois conjuntos de material hist, . . 
lapis e entrevistas); onco (par a as tarefas de papel e 

-Dois Questionários· 
- Guião de entrevista'. 

Resultados: Concepções dos alunos 

Os procedimen tos de codifica ão , . 
empiricamente foram orient d 1 ç e analise dos dados recolhidos 

' a os pe a metodol · d · 
The01y desenvolvida por S t & . ogra e pesqlllsa Grounded 

rauss Corbm (1991) A 
apresenta três tipos de c d.f. _ · Grounded The01y 0 1 Icaçao: a codificaç- b · 
Estes diferentes tipos de d'f· - ao a erta, ax1al e selectiva. 

co 1 rcaçao serão d 1 · . . 
contudo é de realçar q f . esenvo VIdos Individualmente, 

ue as ronte r ras e t d 
codificação são artificiais . n re ca a um dos passos de 

'e que a recolha de d· d b 
de ser processos que esta-o I . a os em como a análise têm 

· re acronados ent · s 
apresentam 0 q ue co ··d re sr. trauss e Corbin (1990) 

ns, eram ser pensame t . 
codificação e análise: n os Importan tes na fase de 

1. a análise de dados é de facto uma fase de interpretação - os con
ceitos, as hipóteses e a teoria não são encontradas mas construídas; 
2. os procedimentos são flexíveis e utilizados conforme as circunstân
cias os justifiquem; 

3. o colocar de forma contínua questões analíticas aos dados pots 

estas são geradoras de conhecimento. 

Ideias dos alunos acerca da variância da narrativa 

A análise das ideias dos alunos integrou diferentes dimensões como, 

o conceito de narrativa; ideias sobre o papel do historiador; ideias sobre o 

passado. As categorias defi nidas emergiram dos dados recolhidos proce
dendo-se ao reajustamento teórico de algumas premissas. A categorização 
aberta caracteriza-se por dividir os dados em pattes discretas, os exami nar 

de perto, comparando as semelhanças e as diferenças entre si, e colocam

se questões acerca do fenómeno que é expresso nos dados. Assim, pode-se 

apontar dois procedimentos analíticos: comparar e questionar os dados. Deste 
modo, a Grounded Theory é considerada como "the constant comparative 
method of analysis"(Strauss e Corbin, 1990, p.61). 

A codificação aberta fractura os dados e tenta identi f icar algumas 
categorias, as suas propriedades e local ização dimensional. A codificação 
axial agrupa os dados novamente, mas de formas novas re lacionando as 

categorias com as suas sub-categmias. 

Apresenta-se de seguida um quadro que i lustra a calegorização aberta 
e axial dos dados. 

Quadro I - Exemplo de categorização aberta e axial das ideias dos alunos 

Conceito de Narrativa 

- O que mJda são as palavras; 
- Há acesso a diferentes 
vestígios; 
- É uma questão de qualidade 
do conhecim:nto, que depende 
de: 

- ErTo/invenção; 
- Parcialidade 
- A interpretação da 

evidência é sempre requerida. 

Ideias sobre o Papel do 
Historiador 

- Contador tle estória toda; 
- Não conhece a hi~tória 
toda; 
- Tem intenção, distorcc, 
~n:nte, exagera; 
- Opiniões ditcrcntes 
historiadores dirercntes; 
- Faz di!Crcntes questões e 
obtém dilercnles respostas; 
- Depentc para quem se 
d irige o relato histórico. 

ldeias sobre o passado 

- É estático, inalterável; 
- É copiado au·avés dos 
docwrcntos; 
- É baseado na evidência 
e é a prova da verdade; 
- Há passados d iferentcs 
(ditcrcntes locais, 
pessoas, ... ): 
- É rcco nstruído pelo 
historiador e através tia 
evidência. 
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Após esta fase de aná lise dos dados tornou-se preme nte criar um 

modelo conceptual do pensamento dos alunos acerca da variância da narra

tiva h istórica, procedendo-se à categorização seletiva como é preconizado 
pela Grounded Theory. 

. ~ fase de codif~cação selectiva não é mui to distinta da codificação 
axwl, soque as operaçoes são levadas a cabo num grau maior de abstracç" 
A . d"f ao. 

sstm, a ~o t tcaç~o selectiva é o processo de seleccionar a categoria cen-

tral, ~elacwná-la sistematicamente com outras categorias, validar as suas 

rela~oes e "rechear" as categorias que precisam de ser refinadas e desen

~ol vtdas (Strauss e Corbin , 1990). Estes diferentes passos não tê m na rea
lidade uma sequência linea ·· " 

' t • one moves back and forth between them" 
(Strauss e Corbin, 1990, p.ll8). 

. . Apresenta-se o modelo conceptual que emerg iu das ideias dos alunos 
parttc tpantes neste estudo. 

Figura J -Modelo de Níveis de Progressão de Pensamento dos alunos 

Como se pode observar as ideias dos alunos foram colapsadas em 

cinco diferen tes níveis/perfis de progressão de pensamento acerca da 

variância da narrativa his tórica tendo em interrelação as categorias "Com
preensão das mensagens, Conceito de narrativa, Passado, Papel do 
Investigador". Assim. apresentam-se de seguida as ideias dos alunos que 

sugeriram os n íveis Conhecimento - Narrativa Con-ecta; Autor- Opi
nião orr narrativa consensual e Natureza - perspectiva. 

CO NHECIMENTO - Narrativa Correcta 

Neste n ível de progressão, obser vou-se uma compreensão restrita 

mas também casos de compreensão g lobal da mensagem . 

A existência de duas narra ti vas diferentes é j ustificada por lacunas 

de informação. Os historiadores não têm acesso a todas as fontes, logo não 

apresentam todo o conhecimento sobre o assunto. Isto explica-se ou por 

terem aced ido a d iferentes vestígios e/ou por serem mais ou menos detalha

dos nos seus re latos. Por outro lado, considera-se que uma históri a é mais 

coLTecta, havendo portanto erro nas outras. 

Há narrativas con·ectas e narra ti vas erradas - sendo estas últimas 

inventadas. A coexistência de duas narrativas d iferentes não é possível por

que o passado é visto como algo estático. pois a real idade histórica só acon

teceu de uma forma. Surge neste tipo de pensamento uma visão dogmáti ca 

e posit ivista do passado: o passado é fixo c dado pe la evidência. Assim, o 

passado 6 conhecido através de histórias determinadas ou seja, encontra-se 

fixado pela in fo rmação existente, mas pode ser distorcido por se focalizar 

numa d imensão específica da rea lidade histúrica. 

A representação esquemática dos níveis de construtos subjacentes: 

~ Compreensão restri ta ou g lobal; 

~ Conceito de narrativa; 

- Narrativa correcta/crrada; 

- Narrativa é uma cópia do passado 

~ Hi storiador sabe mais ou menos - om ite, d isto rce ou inve nta; 

~ Passado conhecido através de diferentes vestígios. 

Exemplos de respostas: 

Rcsp. 2 "Porque nos estão a dar a história com mais detalhes." Cristiana, 
12 anos. 

Resp. 2 "Pode-se expl icar que cada um dos historiadores só soube de 
uma história." R i cardo, 12 anos. 
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Resp.2 "A explicação é: os escritores de . d . , . 
versões diferentes. Umas com mai . . .stas uas hrstonas podem ter 
12 anos. s por menores outras com menos." Isabel, 
vestígios. 

Ex is tem diferentes naJTativas por serem . 
ou porque os historiadores não t~ d n:ms ou menos detalhadas 
· e m lo o o conhecr m t d · 

n ca. Há portanto falhas de . h . en o a realidade histó-
' con ecrmento que c r . . 

as narrativas. Pode conhece. . . xp rcam as dife renças entre 
, . l-se mars ou menos det· Ih . 

vestJgJOs do passado que . a es, mats ou menos 
' se teportam a uma realidade det . . d e1n11na a. 

Resp.3 " Concord p 
· 0 · arque se eles leram . 

devram haver diferenças nas I . , .· " os mesmos documentos não 
Res 3 " . . lrstoJJas. Alberto, 1 O anos. 

p. Concordo. Porque se os vestícri - -
para ter alguns pormenores d. f . " . , , .os sao os mesmos nao há razão 

R 3' . r eJentes. Sonra LO anos 
esp. 'Eu concordo com esta afirma ·ã . . . . 

mentem e leram os rnesnlo ' d ç o. Porque se os hrstonadores não 
s ocumentos es · · 

10 anos. CJevrarn as mesmas coisas." Micruel 
b ' 

, Estas respostas sugerem uma visão do . , . , . 
~o deve haver uma naJTativa quando as ·~ g~át.I~a da Histon a, em que 
e a prova logo se a prova e' . I O~ltes sao as mesmas. A evidência 

. ' rgua , a natTatrva tamb • . 
SeJa, a evidência não é interpret· d . , I , . em tem de ser Igual. Ou 

a a, e e a propna a "H. , . " 
que, por e la é perpetuado e conhecível. ' ' rstona ' o passado 

Resp.5 " Concordo or ue . . . 
anos. ' p q a realrdade for somente uma." Marisa lO 

Resp 5 "c ., . oncordo. Porque só há urna hi .· ,. . . 
outr ''porque se não n'io sab I stórta, nao podram rnventar 

' ' emas qua é a real " R. ·' Resp 5 "p . · rcaruo 12 anos 
. . Ot que se aconteceu só urna h. tó .· , . 

mwtas." Ricardo 12 anos. ts tra so pode haver uma, não 

Mas quando há vários tipos de ev·d~ . . 
poderão sw·gir várias narrativas: ' encta, de dtferentes documen tos, 

Resp. 4 "Porque os romanos tinhar .· . 
documentos." José 1 O a . n esc r r to mars do que uma história ou , nos. 

As diferentes narrativas ocon·em . 
e porque o historiador pode. poJ causa de lacunas de conhecimento 

mvcntar. 

Resp.5 " Concordo, pode haver historiadores que não sabem o que 
aconteceu à história sobre o vinho do P01to e então podem inventar. Mas eu 
concordo com a afi rmação porque a realidade de uma história tem que ser 
como ela aconteceu." Catarina 12 anos. 

Surge aqui a ideia de ficção ou des lealdade, o passado é estático c só 

aconteceu de uma forma, portanto só existe uma história verdadeira - um 

tipo de positivismo que se traduz numa visão dogmática: o conhecimento 

certo/errado. Neste caso específico, existem duas ideias que concorrem 

paralelamente para justificar as d iferenças das narrativas, por um lado o 

problema de conhecimento, de informação, por outro, o modo como o hislo

Iiador resolve esse problema: distorce ou inventa conscientemente o passa

do, de acordo com interesses práticos (económicos, naciona listas, de grupo, 

etc) o que provoca diferenças nas narrativas. 

Resp. 4 "Tal como eu referi na pergunta 3 ainda podem existir mais 
histórias, a dizer mais ou menos pormenores." Isabel, 12 anos. 

Resp.4 "Existem mais histórias sobre os Romanos na Península lbérica 
porque eles fizeram muitas mais coisas na Península Ibérica." Catarina, lO 
anos. 

Resp.4 ''Podem existir mais histórias porque noutros países por ex: a 
Espanha, podiam ter lá mais pormenores sobre o caso." Isabel, 12 anos 

Para os alunos que dão respostas deste tipo, a existência de várias 

histórias é, pois uma questão de maior ou menor quantidade de informação, 

ou de fidelidade ou não a essa informação, enquanto cópia do passado. 

Nesta postura, não pode ainda vislumbrar-se uma atitude de re latividade do 

conhecimento, sendo este encarado como a verdade a atingir: há vários 

relatos históricos porque existiram vários vestígios de vários homens, exis

tindo lacunas que têm de ser ultrapassadas para desli ndar a verdade. 

AUTOR- Opinião ou nanativa consensual 

A compreensão da mensagem dos relatos pode ser restrita ou global. 

Os alunos explicam a existência de nanativas di ferentes através do 

autor, do historiador, isto é, existem narrati vas diferentes por serem escritas 

por pessoas diferentes que tomam partido por uma facção deliberadamente. 

E ntra em jogo a opinião ou ponto de vista diferente do autor. Assim, a 

realidade histórica não é vista como um dado adquirido a ser narrado 

factualmente, antes carece e é interpretada pelo historiador, que a explica 

segundo a sua opinião ou o seu ponto de vista. 

O passado é sujeito a interpretação através da evidência, que valida 
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de certa forma a explicação histórica mas dá lugar, por tentativa, à 
subjectividade do autor. 

Em suma, reconhece-se a existência de interpretação, a subjectividade, 

a opinião, por vezes fundamentada (o ponto de vista). Mas, dado que se 

aceita como legítimo em História o ponto de vista do autor, a lguns buscam a 

objectividade através de uma síntese ou de consenso. 

A representação esquemática dos níveis de construtos subjacentes: 

)> Compreensão restrita ou global; 

)> Conceito de nanativa: 

-Narrativa descri tiva, expl icativa; 

- Narrativa interpretada; 

- Opinião, fundamentada ou não, procura de consenso; 

)> Historiador interpreta a evidência, segundo a sua opinião; 

)> Passado é interpretado e construído através da evidência. 

Exem plos de respostas: 

Resp.2 "Porque os historiadores de alguma forma tiram proveito e ás 
vezes esse proveito não está ce1to." Raquel, 10 anos. 

Resp.5 "Concordo [só uma realidade, só uma história] porque muitos 
historiadores pensam de maneira diferente e por vezes mal." Maria, 10 anos. 

Entrevista 

Inv.- E tu aqui dizes que os historiadores por vezes pensam mal. O que 
é que tu querias dizer com isso? 

Maria- Porque eles podem pensar de maneira que estava errada e quando 
escrevem a história ao contrário as pessoas ficam a pensar que é isso e não 
é ... 

lnv.- Então há uma maneira melhor e outra pior de contar a história? 
Maria - Sim. 
In v. - E como é que nós podemos saber qual é a melhor e qual é a pior? 
Maria- Ai isso eu não sei .. 
Inv.- Não consegues explicar? 
Maria - Isso eu não consigo. 

Os historiadores têm a responsabilidade da existência de diferentes 

nanativas, porque de uma forma consciente tomam partido e, segundo a 

Raquel , para benefício p róprio. E sta atitude do hi storiador é considerada 

pouco correcta, ou seja, segundo esta concepção, os autores deveriam ser 

isentos de um ponto de vista. 

h 

Resp.3 "Discordo [não exisitirem diferenças entre os relatos dos 
historiadores] com esta afirmação porque cada historiador tem o seu próprio 

modo de pensar, de ver as coisas." Fi lipa, 12 anos. 

Entrevista 

In v. - Se os historiadores não mentem e leram os mesmos doc umentos e 
encontraram os mesmos vestígios então, não deveriam existir diferenças 
entre as histórias que e les escrevem. Tu dizes que concordas mas não 
totalmente, ou seja tu achas que podem haver diferenças entre as histórias? 

Maria - Pode. 
Inv.- Podem haver, c porquê? 
Maria - Porque ao encontrar os vestígios eles podem pensar 

que são outra coisa podem pensar que ... 
Inv. - Os vestígios não fal am por si só? 
Maria - Falam só que se eu encontrar por exemplo uma rocha posso dizer 

que ela é simples e até pode ser ... 

Resp.3 ''Discordo porque existem diferentes histórias porque depenei~ 
da opinião do historiador, nós não podemos saber o que realmente aconteceu. 
João, 12anos. 

As diferentes narrativas aparecem devido ao seu autor que tem o seu 

modo de pensar, de ver a realidade. A História é então inte rpretada pe los 

diferentes historiadores à luz dos seus esquemas mentais. A noção de 

subjectividade tem lugar neste padrão de conheci mento e o João demonstra, 

até, um certo re lati vismo céptico, afirmando que não podemos rea lmente 

conhecer o passado. 

Resp.5 "D iscordo [só uma realidade, só uma história], porque há várias 
realidades históricas portanto é provável que existam histórias 
diferentes." Diogo, 12 anos. 

Resp.5 "Discordo porque muitos his toriadores pensam de maneira 
diferente." Maria, lO anos. 

Entrevista 

lnv. - Na resposta a este questioná1io dizes assim: "Fazendo resumos 
das histórias que já foram ouvidas e um pouco distorcidas, mas na mesma 
realidade histórica houve muitas guerras mas todas diferentes, muitos 
cont1i tos mas nenhum igual". O que é que tu querias dizer com isto de fazer 
resumos de historias que foram ouvidas e um pouco distorcidas? Quem é 

que distorceu? 
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Maria - Os escritores das histórias. 
Inv. - Os escritores das histórias. Então há histórias diferentes sobre o 

mesmo assunto porquê? 
Maria- Isso já é um pouco difícil de responder, ai (pausa) mas acho que 

é, ai, que são quase todas iguais e as pessoas têm maneira de pensar diferente. 

O foco que explica a existência de várias narrati vas, é o destas se

rem escritas por diferentes historiadores que vêm a realidade histórica se

gundo o seu ponto de vista e con forme as questões que levantaram. 

Por oposição a um certo cepticismo, observa-se dentro deste padrão 

de pensamento uma outra postura: para se alcançar objectividade, a síntese 

de várias na1ntivas é apontada como o caminho a seguir: 

Resp.2 "Fazendo resumos das histórias que já foram ouvidas e um 
pouco distorcidas, mas na mesma realidade histórica houve muitas guerras 
mas todas diferentes, muitos conflitos mas nenhum igual." Maria I O anos. 

Resp.2 "Porque os historiadores têm ideias diferentes sobre o mesmo 
tema mas deviam chegar todos à mesma conclusão." Diogo 12 anos. 

Entrevista 

Jnv.- Tu achas que devia haver uma só história ou várias histórias? 
Maria- Deviam existir várias histórias mas devia haver uma história só. 
In v.- Porquê? 
Maria- Para ser mais fácil. 

Resp.3 "Concordo [não existirem diferenças entre os relatosl porque as 
pessoas leram esses documentos deveriam dar as suas ideias e criar uma só 
história. Tendo muitas histórias eu própria me confundo. Maria 10 anos. 

Entrevista 

Inv. -Tu dizes aqui " Tendo muitas histórias parecidas eu própria me 
confundo" Confundes-te com o quê? 

Maria - Por exemplo, uma história como o Capuchinho Vermelho, um 
pode dizer que o Capuchinho primeiro entrou depois isto e pronto, noutro 
pode dizer o contrário ... 

lnv. - Isso confunde-te? 
Maria- Confunde. 
Inv. -Porquê? 
Maria- Porquê? Porque eu fico sem saber se foi de uma maneira ou se foi 

de outra. 

Resp.3 "Concordo [não existirem diferenças entre os relatos] porque se 
forem diferentes ficamos a perceber o mesmo. Eu acho 
que não deve haver diferenças para não nos confundirmos." Patrícia 12 

anos. 

NATUREZA - Perspectiva 

Neste nível de progressão observou-se que houve uma compreensão 

global das mensagens. Alguns alunos expressam ideias de que a exi st~ncia 
de diferentes narrativas é explicada como estando na natureza da propna 

narrativa, na medida em que se afirma que os hi storiadores têm modos de 

interpretação diferentes, diferente forma de pensar e diferentes t~orias so
bre a realidade hi stórica. Logo, ao narrar a realidade histórica, o h1 stonador 

entra necessariamente com a sua perspectiva. 
Deste modo, o historiador, com base na evidência e tentando ser 

objectivo, constrói a narrativa a partir de um conjunto de pressupostos, para 
responder a determinadas questões. Portanto, existem d iferentes narratrvas 

hi stóricas porque foram construídas por diferentes interpretações e pers

pectivas de cada historiador, sendo esta situação encarada como natural e 

não como necessariamente tendenciosa e nociva para a História. 
A objectividade não assume aqui um contorno positivista antes é en

carada de forma mais crítica permitindo a existência de uma objectividade 

perspectivada. O passado é visto como uma reconstrução do historiador e 

esta é feita através de respostas a questões que diferem e que estão em 

concordância como os critérios históricos de finidos pelo investigador. 
A representação esquemática dos níveis de construtos subjacentes: 

}> Compreensão g lobal ; 

}> Conceito de narrativa: 
- Narrativa explicativa perspectivada; 

}> Historiador interpreta a evidência, segundo o seu ponto de vista 

opinião, natural e legítimo no conhecimento histórico; 
}> Passado é reconstruído através de respostas a questões feitas 

à evidência segundo os critérios históricos definidos pelo historiador. 

Exemplos de respostas: 

Resp. 2 "Pode-se explicar a partir dos historiadores que levantaram 
questões diferentes c a partir daí, fazem histórias diferentes medrante e sobre 

a sua pesquisa." Marta, 12 anos. 
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Entrevista 

Marta- Já vi muitas histórias a falar sobre o mesmo assunto mas dizem 
coisas diferentes. 

In v. E como é que podes justificar que sobre o mesmo assunto se digam 
coisas diferentes? 

Marta- Por causa da pesquisa dos historiadores. 

As narrativas são diferentes devido às teorias, questões dos historia
dores sobre a realidade histórica e devido à sua explicação. A realidade 
hi stórica é assim vista como interpretada por alguém que embora deva pro
curar a objectividade, interpreta a História, logo nan·a-a à luz dos seus pres
supostos, dos seus critérios e das questões que procura ver respondidas. 

Contudo o exercício de explicação inerente à construção da narrati
va. que necessariamente integra a noção de ponto de vista, é encarado 
como natural e genuíno, no que diz respeito à natureza do conhecimento 

histórico. 

Resp.2 "A justificação vinda de mim, que encontrei para as histórias com 
a mesma realidade histórica [serem diferentes] é que cada um vê a realidade 
histórica com outro ponto de vista." Alexandre, 12 anos. 

Resp.3 "Discordo com esta afirmação. Porque cada historiador tem o seu 
próprio meio de pensar, de ver as coisas." Marta, 12 anos. 

Resp.5 "Levantam algumas questões e surgem algumas respostas 
diferentes." Luis, 12 anos. 
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Entrevista 

Inv. - E se e les tiverem os mesmos documentos, pode haver histórias 
diferentes? 

Marta - Com os mesmos documentos acho que não [pausa] ou sim ... 
In v.- Ou sim? 
Marta - Têm os documentos mas podem imaginar mais que existiu para 

dar vida à história. 
Inv.- Inventam um enredo? 
Mwta- Não é invenção é assim que eles pensam, que eles interpretam. 

A realidade histórica é entendida como existindo de uma só forma, 
mas como é interpretada e estudada diferentemente, é na1nda segundo 
vários olhares não similares. Assim, o historiador pode narrar de forma dife
rente não porque inventa, mas porque ele questiona o passado de forma 
diferente e por isso obtém respostas diferentes. Aqui, não se observa mera-

mente a noção de opinião pessoal ou ponto de vis~a s~bjecti:'o do hi~tori~
dor; as diferenças são entendidas como sendo dev ld~ as teonas dos .hlstO~l
adores, pelos seus critérios históricos, as suas que~toes, a. sua mves~Igaçao 
e os seus pressupostos não só pessoais, mas tambem de mvest1gaçao. 

Resp.S "Discordo porque os historiadores podem contar históri~s 
. . . . 1 !tos e J·ovens e podem scmp1 e diferentes para pessoas chterentcs, par<l al u 

acrescentar uma coisa ou outra às histórias." Marta, 12 anos. 

Entrevista 

Marta_ O acontecimento pode variar, depende de quem o conte e como 

aprendem as coisas. 
lnv. - História depende da forma de contar? 
Marta- Talvez do contexto que se dá. 
Inv. -Várias histórias são todas válidas ou não? 

Marta - Não. 
Inv. -Porquê? . _ . 
Marta _ Ou talvez, não sei, porque se conta a uma cnança nao se conta 

igual a um adulto ... coisas especiais que eles não entendem. 

A Marta tem ideias que poderão apontar para um sofisticado grau de 

elaboração, considerando que a diferença das narrativas t~ode ocorr~r ~~? 
positadamente conforme 0 público alvo, a quem se .destma esta _h.tstOII a, 
podendo portanto ser elaborada segundo uma detcrmmada perspectiva dos 

leitores a que se dirige. 

Entrevista 

Marta_ Questões diferentes dão respostas diferentes, talvez dependa 

do ano que eles pesquisam. . ·? 
lnv.- Depende do ano que eles pesqu1sam porque . 

. "? 
lnv. - Depende do ano que eles pesquisam ~orque. . . . . . • 
Marta _ Ao longo dos anos os vestígios desfazem-se mats, po1 1sso tem 

mais ou menos informação, o que leva a novas questões. 
Jnv.- A história está feita ou vai-se fazendo? . 
Marta _ Vai-se fazendo à medida em que se vão dcscobnndo novos 

dados e por causa da forma de pensar. 
In v. - A forma de pensar dos historiadores? 
Marta- Sim, vai mudando. 

In v. - Porquê? 
Marta_ Mais coisas, mais certezas, ou incertezas ... 
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In v.- A maneira como o historiador pensa hoje é diferente do que pensava 
anos atrás? 

Mmta - Sim, e acho que isso modifica a forma de fazer a História. 

Reflexões Finais 

O objecti vo deste estudo era compreender como é que os alunos 

pensam a narrativa hi stóri ca, nomeadamente, como pensam a possibi I idade 

de sobre a mesma realidade histórica existirem vátias natTativas escritas 

por historiadores diferentes. De uma forma mais sucinta, como é que os 

alunos compreendem a variância da narrativa histórica. 

Face à conceptualização narrativista que se partilha e com base nos 

estudos já desenvolvidos na área da cognição hi stórica situada, construiu-se 

um modelo de progressão de ideias dos alunos sobre a narrativa histórica e 

o porquê de existi rem várias narrativas acerca da mesma realidade. Os 

instrumentos de pesquisa criados visavam fomentar o raciocínio dos alunos, 

tendo por base o conteúdo substantivo mas trabalhando impljcitamente con

ceitos de segunda ordem, nomeadamente a variância da narrativa. 

As ideias que emergiram das respostas dos alunos portugueses, par

ticipantes neste estudo, permitiram constatar que não eram muito díspares 

das que tinham sido sugeridas pelos alunos britânicos no estudo de Lee 

(1996). 

Deste modo, a categmização adoptada, inspirada em pmte no mode

lo de ideias proposto por aquele investigador, foi mantido na generalidade 

ainda que adaptado. Cruzaram-se estes níveis de progressão, com os petfis 

desenvolvidos e apresentados por Barca (2000,a) no domínio da explicação 

provisória da História. 

Deste modo, estabelecemos cinco nívejs de progressão: "Contar- a 

Estória"; "Conhecimento - Narrativa Correcta"; "Diferença - Narrativa 

conectai Mais completa"; "Autor - Opinião ou Nanativa consensual" e 

"Natureza- Perspectiva", aos quais se acrescentou um conjunto de res

postas fragmentadas, impossíveis de categorizar. 

Cruzando os níveis de progressão definidos a partir dos construtos 

acerca da variância da narrativa histórica, com os níveis definidos para a 

Compreensão da Mensagem (Compreensão Fragmentada, Compreensão 

Restrita e Compreensão Global) , parece que ao nível da Compreensão Frag

mentada da mensagem cmTesponderão os níveis de progressão menos elabo

rados, a saber, "Contar- a Estória" e "Conhecimento- Narrativa Correcta"; 

e aos outros níveis, apontando para um progressivo grau de e laboração de 

ideias, a Compreensão de Mensagem Restrita e/ou Global. 

O modelo que se apresenta é uma tentativa de resposta à questão de 

investigação que se tornou o motor deste estudo. Face aos dados parece ser 

possível afirmar-se, embora de forma cautelosa, que os alunos apresentam 

ideias sobre a muTativa históri ca e a sua variância em graus menos ou mais 

elaborados. Assim, os alunos do 5° ano de escolaridade distri buíram-se 

maioritariamente pelo nível de progressão designado por "Conhecimento

NatTativa correcta"; esta situação alterou-se no 7° ano de escolaridade em 

que as i dei as sugeridas demonstram um grau de re lativa e laboração, a nível 

de "Autor- Opinião ou de Narrativa consensual". 

Parece pois, constatar-se que estes al unos do 7° ano de escolaridade 

(média de 12,4 anos de idade) apresentam, no seu conjunto, níveis de pro

gressão mais elaborados do que os alunos de 5° ano (média de 10,3 anos de 

idade). Tem que se ter em atenção que os alunos de 7° ano, ao estarem num 

ano de escolaridade mais avançado, têm também um maior conjunto de 
experiências de aprendizagem. 

Realça-se que, embora essas ideias mais elaboradas sutjam com mais 

frequência em alunos num ano de escolaridade mais avançado, também são 

encontradas em alun os mais novos, o que sugere que não é a idade um 

factor determinante do grau de elaboração das suas concepções históticas. 

Reflectindo sobre a semelhança das ideias portuguesas e britânicas, 

é observável que com alunos de contextos diferentes não houve diferencia

ção de conceptualização sobre o porquê da existência de diferentes narrati

vas, entre as duas tarefas propostas. Observou-se que a conceptualização 

apresentada fo i alvo de oscilações, o que corrobora a reflexão que tem 

vindo a ser apresentada por Lee (1984,1997) sobre níveis de progressão. 

Estes dados apontam também para a possibi lidade de alunos dos anos 

iniciais do 2° e 3o ciclos de escolaridade, quando confrontados com narrati

vas veicu lando informação diferenciada, conseguem lidar com esta, 

seleccionando e reformulando-a de uma forma crítica. Alguns chegam mais 

longe e retlectem sobre o porquê da sua existência. 

Implicações para a Educação Histórica 

Os resultados deste estudo permitem equacionar a emergência, entre 

alunos de 10 -14 anos de idade de um pensamento histórico de segunda 

ordem mais sofisticado do que usualmente se afirma entre professores, ptin

cipalmente se se tiver em conta os dois últimos níveis sugeridos. Como 

hipótese, poder-se-á colocar a necessidade de potencializar este tipo de pen

samento histórico de segunda ordem , adapta nd o-se de forma clara 

metodologias apontadas no âmbito das teorias de ensino-aprend izagem 
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construtivistas. Dentro das propostas de construção do pensamento históri

co, o conhecimento substantivo deverá servir tam bém, implicitamente para 

a exploração, em contexto de aula oficina, de concei tos de segunda ordem. 

Quando orientados com questões que os levem a primeiro focalizar a 

a tenção, e depois c1i ticarcrn passo a passo a informação , cruzando-a, os 

a lunos conseguem en contrar um rumo e compreender a existência de tai s 

s ituações, não caindo num caos de inform ação o u de rela ti vis m o . A 

multiperspectiva, sem ter em atenção a desconstrução de ideias de "opi

nião" ou a di storção intenc ional do autor, torna-se perigosa pois pode subs

tituir os dogmas de um passado oficial pelo desamparo do confronto com a 

diversidade e pelo cepticismo. 
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Ensinar História nas séries iniciais: 
I 

o pensamento das crianças sobre o passado e sobre a História. 
1 

Marlene Rosa Cainelli -

Mônica Javara Sales, Celine N. Anuda, 
3 

Vanessa Scaramucia, Chiara Beltrame, Gabriela Sargentini 

Universidade Estadual de Londrina (BR) 

Para Déa Fenelon (1989,p.2L) , em texto de quase vinte anos atrás 

mas muito atual, "quem vai procurar desenvolver no adolescente uma cons
ciência histórica deve estar mais preocupado com o pensar historicamente 
do que com a difusão estreita do saber equacionado com o anolar de fatos 
e datas". Nos estudos que desenvolvemos sobre o ensino de história enten

demos que o pensar historicamente precisa ser objeto do ensino de história 
desde os anos inic iais do ensino fundamental. 

Este projeto que se iniciou no ano passado tem como objetivo exata

mente o trabalho com o ensi no de história nas séries iniciais, o que tentamos 
com este proj eto é perceber corno a criança elabora suposições sobre a 

históri a ou como a imaginação histórica para usar o conceito de Hilary Cooper 

(2002) que as crianças demonstram podem ser utilizado no processo de 

aprendizagem da história ou seja da história conhecimento e conseqüente
mente do desenvolvimento do pensamento histórico. 

Que as cr ianças possuem uma férti l imaginação sobre o passado isto 
é inegável, mas quando a criança começa a aprender história? Quando co

meça a entender corno se dá o estatuto do conhecimento histórico ? Quan

do começa a pensar histori camente? 

Tanto quanto entender corno as crianças aprendem , nosso interesse 

é possibilitar ao professor não _formado em hi stó1ia condições para desen
volver este conhecimento com as crianças, conseguir indicar para o profes

sor os caminhos, as encruzilhadas, os desvios dessa trajetória. 

I Esle texto é parle das discussões do Projeto de Pesquisa Educação Histó1ica: Iniciando crianças 
na arte do conhecimento histórico. Eslc é um texto conjunto escrito com a ajuda das estagiarias 
do projeto, que auxi liam o 1rabalho anotando as falas dos alunos e percebendo o movimento da 
sala de aula. 
2 Professora de Metodologia do Ensino de História e do Programa de Mestrado em Educação. 
Membro do grupo de Pesquisa História e ensino . cainelli @uel.br 
3 Graduandas do curso de História e parlicipantcs do Programa de Extensão Laboratório de 
Ensino de História/UEL. 
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Nesse projeto deparamos com a problemática inicial da definição do 

papel desempenhado pelo pesquisador. No campo metodológico optamos 
por substituir a professora no processo de ensino aprendizagem. Seria então 

nosso suporte a metodologia a pesquisa participante? Da pesquisa/ação? 

Pensamos que nosso trabalho equivale ao trabalho do professor/pesquisa
dor que a partir das experiências do processo de ensino aprendizagem em 
si tuações concretas de sala de aula desenvolve e reflete sobre sua pesqui

sa. 
Nesse momento do projeto estamos tentando trabalhar com as dife

renças entre o passado e a história sobre este passado, tentamos demons

trar para a criança qual a diferença entre pensar sobre o passado e sobre a 
histó1ia que se conhece sobre este tempo. Só o entendimento de como a 

história é produzida pode fazer com que a criança comece a entender qual 
a diferença. O primeiro passo é fazer a criança perceber que o objeto do 

trabalho da disciplina de história é o conhecimento histórico o objeto de 
trabalho do histor iador é o passado. E que nós professores e a lunos que 

atuamos em sala de aula não trabalhamos com o passado em estado bruto e 
sim com a lapidação produzida pelos historiadores. 

Para discutir o ponto onde estamos em nossa pesquisa vamos relatar 

algumas experiências em sala de aula na tentativa de ensinar história atra
vés do desenvolvimento do pensar historicamente. 

Philip é uma ctiança hiperativa com dificuldades de concentração, 

resiste a qualquer fmma de regra ou conhecimento sistematizado. Brinca o 
tempo todo durante a aula e quando não está brincando está pedindo para ir 
a algum lugar: o banheiro, beber água. Raramente se dispõe a realizar as 
atividades, quando as realiza demora o dobro do tempo dos colegas ou então 

avisa depois de muito tempo da atividade estar sendo realizada que não 
sabe o que fazer. Nunca responde as questões propostas oralmente e sem

pre levanta a mão para dizer que não entendeu a questão, que não sabe o 
que é para ser feito, que não está entendendo nada. 

Porém, na quarta feira 28 de junho algo ocorreu de diferente no coti

diano sala de aula. Como fazemos sempre que o projeto se desenvolve na 
escola, iniciamos nosso trabalho às 15:00 com as crianças da terceira série 

do ensino fundamental das turmas do período vespertino (turma em que 

Philip estuda) e do período dim11o que as quartas feiras se dispuseram a 

freqüentar as aulas a tarde. Nosso tema daquele dia seri a a continuação do 

tema sobre a fundação da cidade de Londrina c a presença indígena antes 
da chegada dos colonizadores . 

A aula se inicia com a exposição da questão do índio com a chegada 

dos portugueses e avança até o século XX, quando chega à época da funda-

ção da cidade de Londrina. Ao serem questionados sobre o fato de terem ou 

não observado os índios (tarefa proposta para este dia durante a aula ante

rior observar no seu cotidiano a presença indígena na cidade de Londrina . 
Hebert afirma tê-los visto no "caminho do shopping", vendendo cestos. 
Isabe la concorda, mas complementa que e les também vendiam plantas. 

Ambos afirmam que apesar de perceberem serem indígenas eles estavam 

vestidos normalmente. Phill ip também diz ter visto os índios, mas di ferente

mente dos outros alunos, que afirmam que eles vestiam "roupas normais, 

iguais a nossas", afirma que os índios vestiam tangas, que tinham pena na 
cabeça, eram vermelhos e "se pintavam inteirinho", e que os índios vestidos 

com roupas "urbanas", são pessoas fantasiadas de índio. (todos os termos 
uti lizados são do próprio Philip). 

A aula prossegue, dando ênfase à questão do indígena. Para Phillip, 
quando os portugueses "acharam" os índios, mataram-nos porque queriam 

dominar o território, e esses índios acabaram fugindo pra Amazônia, pra 

procurar mais terras. 

Quando são questionados sobre o surgimento das Reservas Indíge
nas, Ph il li p pergunta se nelas podiam entrar portugueses ou ingleses. Ao 

perceber que não, ele então conclui que as reservas surgiram para acabar 
com as guerras entre os povos. Para Hebert, elas surgem para que os índios 
sejam protegidos. Matheus afirma que na reserva "é diferente de antes", 
pois os índios não têm mais o mesmo espaço, que, segundo Phillip, era usado 

para caçar, pescar e "fazer muito cesto". 

Com relação aos indígenas as crianças, os alunos possuem muitas 

cmiosidades e dúvidas. Para Fernando, "ninguém vê índio trabal hando", 
porque "eles vendem cestos e é só". Não poderiam ter plantações porque, 
segundo o aluno, eles "não tem como comprar sementes". 

Quando questionados sobre como se comportam as crianças indíge

nas, várias repostas surgiram , como o fato de las jogarem futebol. No que 
Ph ilip argumenta se elas conhecerem o esporte .. Para a aluna Isabela, os 

índios conhecem tudo o que acontece, mas Phillip discorda, dizendo que eles 

conhecem quase nada, pois moram numa reserva, que "é uma floresta", e 

muito longe da cidade. 

Quando perguntados sobre como as crianças indígenas estudam, o 

aluno Matheus afirma que as crianças indígenas vão para uma esco la espe

cífica para e les, e que aprendem matérias diferentes das dele. Thiago acre
dita que as escolas são feitas de madeira, e que lá os alunos aprendem a 

língua indígena da tribo, e que não há divisão por séries. Para ele , a "escola 
é uma sala bem grande, e pronto". Adonai acredita que as escolas são feitas 
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de palha. 0 aluno Fernando diz que nem todos os alunos, nas salas, têm a 

mesma idade. 
Apesar dos vários preconceitos4 e da falta de conhecimento so.bre as 

realidades e modos de vida indígenas. Podemos afirmar que as cnanças 

conseguem estabelecer suposições válidas sobre a história, seguimentos de 
causas e efeitos, elaboração de perguntas, deduções lógicas, questionamentos 

sobre a veracidade dos fatos. 
Em uma aula anterior tínhamos discutido com os alunos a questão da 

produção do conhecimento histórico da diferença entre passado e História, 

para esta atividade levamos os alunos e as professoras da escola par~ ? 
Centro de Documentação e Pesquisa Hi stórica5 , a idéia central desta ativi

dade era demonstrar que parte do passado é guardada em um lugar para 
virar história. Nesse sentido pensamos em di scutir o que é documento histó

rico e como se transformam em fontes para o hi storiador. 
No Centro de Documentação a funcionária especializada em arquivo 

histórico iniciou com eles uma di scussão sobre a função de um centro de 

documentação partindo do entendimento das crianças sobre o que seria um 
documento histórico, afirmando que ali seria um lugar de guardar documen

tos. Ela pergunta as crianças o que eles acham que é um documento. O 

aluno João responde que documento é "o documento do carro". Isabela diz 
que é a "certidão de nascimento". Cacilda6 a funcionária do centro concor

da com e les e complementa "tudo que o homem produz é documento de sua 

época, como os documentos pessoais, a carteira de vacinação o boletim da 
escola, os carros, as casas, as roupas, os sapatos, os jornais as revistas" . 

A aula prossegue com a explicação de como são conservados os 

documentos, e que um dos mais encontrados ali é o jornal "Folha de Londri

na", que a mai oria dos alunos conhece, em sua forma atual. Porém, os 

primeiros jornais eram feitos por tipógrafos e, neste caso, a grande preocu

pação dos alunos era a respeito dos "carimbinhos", por serem "colocad_os 
um por um", que " tinha que por até o acento" , e que as "letras eram mwto 
pequenas". A grande constatação deles diz respeito ao tempo. 

4 Em seguida as questões trabalhadas pelos alunos discutimos com eles todas as _informações que 
apresenturam principalmente trabalhando questões como: índio não trabalha, nao conhece nada 

e tc. - I L I . 5 O Centro de Documentação c Pesquisa Hi stória fi ca na Uni vcrsidade Estadual c e onc n na c 
pertence ao De partamento de História. Em seu acervo constam principalmente documentos 
relativos a História Regional. . . 
6 Quere mos agradecer a Cacilda Macsima a disponibilidade e atenção que ded1cou as cnanças 
mostrando o CDPH e respondendo as duvidas dos alunos. 

Quanto tempo e quanto trabalho dariam para escrever uma palavra. 
Fazem muitas comparações com os computadores e chegam a lembrar do 

ctrlc e ctrv. 
O passado aqui pareceu a eles muito distante e difícil de acreditar 

que alguém fizesse o jornal assim. Como a criança de nove anos analisa o 

passado a partir do seu presente e como e la acha que tudo que tem hoje 
ti nha antes só que diferente sendo que a diferença caracteriza a divi são 

tempora l, como já constatou em sua pesquisa a professora Sandra Regina 
Oliveira (2006), para eles a tipografi a é o tataravô do computador como 

disse uma c1iança. 

Perguntamos a eles porque é importante que o Centro de Documen

tação guarde o jomal, Leonardo responde que é para fazer pesquisa sobre 
o jornal. Algu ns alunos af irmam que os pais compram jornais o aluno Leo
nardo diz que o pai guarda os jornais e que a "mãe fica brava porque junta 

muito papel" . Leonardo continua fa lando sobre a quantidade de jornais ve

lhos que tem o CDPH e argumenta: que é importante que o pai guarde o 
jornal, mesmo que atua l porque "hoje é o passado de amanhã" . 

A explicação prossegue e falamos para os alunos que o papel do 
historiador é o de investigar, de encontrar pistas, para esclarecer o passado, 
ou o presente. Que nem tudo que acontece no passado vira conhecimento 
histórico. Tentamos perceber se e les conseguem perceber a diferença. 

Cacilda d iz que os jornais servem como documentos para o pesquisador 

escrever sobre a época. Os alunos acreditam que a informação antiga irá 

ajudar na busca das repostas, mas o aluno Phillip questiona a veracidade do 
jornal que, segundo ele, "pode contar uma mentira". Há também, no CDPH, 

autos criminais. Para os alunos, eles são guardados pra "confirmar como 
as coisas acontecem". 

Cacilda continua a expl icação sobre o Centro de Documentação e 
pesquisa Histórica, dizendo que ali são guardadas muitas fotografias, argu
menta que as fotos também são consideradas documentos, pois registram 

os costumes de uma época. Para Leonardo, as fotos an tigas são em preto e 
branco, o que é mui to diferente da atualidade, como conta Giulia, que diz 

que a mãe tem uma câmera d igit~tl. Essa relação entre o passado e o pre

sente sempre é encaminhada pelos alunos que iden ti ficam a passagem do 
tempo sempre relacionada com o progresso. 

Ao falarem sobre o passado as crianças demonstram uma imagem 

que contrasta com um elos temas que mais os afli gem, a violência, pergun

tados sobre como era a cidade no passado, aquele retratado pelas fotos em 

preto e branco e pelos jamais antigos são unânimes em responder que "não 
havia violência" "não tinha tiro", para tentar fazê-los refletir sobre os acon-
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tecimentos do passado e do presente e perceberem que os movimentos 
humanos são conflitantes e frutos de cada época. Levamos todos para co

nhecerem o arqui vo onde são guardados os autos criminais da cidade de 
Londrina desde a fundação da comarca. 

Após as explicações, os alunos foram levados para observarem os 
arqui vos. Cacilda pergunta como poderiam pesquisar sem os arqui vos. Um 
dos alunos diz que perguntaria ao avô, mas outro diz que não pode fazer 

isso, porque o avô é falecido. Cacilda então pega um auto cri minal e lê para 

os alunos o crime que é relatado. Um dos alunos pergunta se todas aquelas 
caixas são de processos crime, Cacilda responde que sim. A opinião dos 

alunos sobre a violência se modifica, quando há a leitura de um processo 

criminal ocon·ido em 1935. A partir da leitura, percebem pela evidência de
monstrada no documento que havia também violência no passado. 
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Cadernos de alunos: uma forma de relação dos alunos 

com o conhecimento histórico 
Marlene Terezinha Grendel 

I 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária (BR) 

Este estudo aborda questões relati vas à Educação Histórica de alu

nos na fase final do ensino fundamental - 7." e 8." séries. Por ser ainda um 

estudo exploratório se deteve em duas escolas, 3 professores e 8 alunos 

(especificamente, 3 cadernos de alunas de uma turma de 7 ." série, 2 cader

nos de 8." série, de um aluno e uma aluna dessa mesma escola e 3 cadernos 

de alunas também da 8." série, mas de uma outra escola). 
Na busca de elementos da Educação Histórica, tomo por objeto os 

cadernos dos alunos, da disciplina de História , vendo-os como instrumen

tos que contêm registros dos modos de compreensão do processo de aquisi

ção do conhecimento histórico. Para investigar essa compreensão, levo em 
conta os aspectos e modos de construção de conhecimento praticados na 
escola. Como se trata de conhecimentos registrados e disponíveis nos ca
dernos, o importante é saber de que forma eles foram "trabalhados", "com

preendidos", "construídos" por seus sujeitos. Esses conhecimentos são par

te da Educação Histórica e não podem ser vistos somente como " natu

rais" ou como de "pouco valor". 
A presença do cademo do aluno para o ensino das disciplinas esco-

lares é uma característica de todo processo educativo do nível fundamentaL 
Os professores, na sua mai01ia, cobram um caderno para a prática de estudo 

e exigem que o aluno o apresente para sua disciplina. Nomeia-se disciplina 
escolar porque é na escola que se organiza o horário e se impõe uma certa 

continuidade ao estudo, po1tanto, os elementos que compõem a escola: o tem

po, o espaço, o professor, o aluno e o conteúdo constituem-se como 

disciplinadores. A palavra disciplina pode apresentar pelo menos seis senti

dos possíveis: 1) Conteúdo (matéria); 2) Atendimento às regras; 3) Hábitos de 

organização; 4) Continuidade; 5) Automatização; 6) Correção. 

• Doutoranda do Programa de Pós-graduação em educação da UFPR, sob a oricnlação tia Pr~fe~
sora Dra.Maria Auxiliatlora Schmidt. Professora da Rede Municipal de Ensino de Araucana , 
Paraná. marlcnegrendcl @hotmail.com 
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É importante esclarecer que neste trabalho o sentido da palavra dis

ciplina é o da própria matéria de estudo, cujo conteúdo também é composto 
por regras e que, para ser transmitido, necessita também de regras, regras 
de transmissão, de organização, de ordenação, e de apropriação. 

A apresentação, a disposição e a organização interna do caderno são 

fatores importantíssimos quando se está aprendendo. Mesmo a sua apre

sentação estética faz parte do processo de compreensão. Por exemplo, se o 
aluno tenta montar e resolver um cálculo de Matemática, como 12 + 8, 
alinhando os numerais de maneira aleatória ou indi sciplinada, somando en
tão o 1 ao 8, ele não conseguirá obter o resultado cmTeto. A M atemática, 

fu ndamentalmente, ensina os passos, permite visualizar esses passos. 

No caso da História se dá o mesmo, porém a influência do professor 
aumenta, pois a estrutura da História não é tão faci lmente visualizada e, 
como na Matemática, não adianta p1ivilegiar maximamente o conteúdo para 

que o aluno entenda, porque ele não vai entender tudo, no máximo uma 

parte. Assim também, a posse de um "caderno completo", argumento mui

tas vezes utili zado para qua li ficar positivamente o material escolar, não é 
prova de que o aluno compreendeu algo. O caderno se caracteriza por ser 
um receptáculo do processo que, ano a ano, é utilizado como instrumento 

recorrente para a compreensão histórica. 
O processo do ensino da História tem que obedecer necessmiamente 

a uma exposição lógica. A exposição tem que ter uma ordem como condi
ção para permitir que o aluno compreenda. Ou seja, que ele consiga abar

car com o pensamento algum conteúdo, e interpretar eventualmente, aquilo 
que abarcou. Se ele conseguir relatar e for capaz de explicar, é uma de

monstração de que ele compreendeu. 
Cada professor que atua no ensino de História, no nível fundamental, 

tem uma idéia de como executar o processo de ensino e aprendizagem, mas 
para tentar entendê-lo melhor é necessário analisar esse instrumento tão 

utilizado que é o caderno, e que, contudo, permanece mal definido. Trata-se 
de um instrumento que ainda não é claro para o professor e talvez menos 

claro ainda para o aluno, o "dono" do caderno que, com raras exceções, 
mantém e conserva o caderno como fonte escri ta para seus estudos futu

ros. 
Algo semelhante ocorre com o livro didático adotado. Nas escolas 

públi cas, os livros são oferecidos "gratuitamente" pelo governo que, em 

troca, exige sua devolução ao fi nal do ano letivo, para que novos alunos 
possam utilizá-lo. Em outras épocas, quando não havia o empréstimo públi

co dos livros, alguns alunos compravam o manual didático. No entanto, quando 

da passagem de ano, sof1iam pressão para que fizessem a doação desses 

manuais aos alunos mais pobres. A alternativa de fotocopiar não era ainda 

praticada. Com isso, percebe-se que não há um domínio compreensivo dos 
instrumentos de estudo, principalmente os de acesso mais próximo como o 
Livro didático e o caderno. 

Dos livros, bem como dos cadernos acabam sempre restando apenas 
saudades e vagas lembranças. Sabendo disso, tive que me antecipar ao 
término do ano letivo de 2005 para a recolha dos cadernos a serem analisa

dos no estudo exploratório, antes que os alunos se desfizessem dos cader
nos utilizados até então, o que é bastante comum. 

Além ele mui tos outros aspectos, o caderno é um elo que permite a 

proximidade com a prática da cultura ministrada institucionalmente, apesar 
de, à primeira vista, o caderno parecer uma "simplificação" do livro didático 

adotado ou dos programas curriculares. A observação que pode ser fei ta 
com base na anál ise dos cademos é que eles apresentam narrativas brutas 

ou lacônicas, que oferecem difi culdade de acesso para compreensão do 

conhecimento histórico e sua progressão. 

A presença dos conceitos substantivos e idéias de segunda ordem 
nos cadernos dos alunos 

Um tema selecionado para ser apresentado como con teúdo escolar 

ou conceito substantivo passa por alterações quando é utilizado para ensi

no e aprendizagem de uma disciplina. Isso acontece, por exemplo, quando 

há um equívoco conceitual na interpretação de uma narrativa, de um relato 
ou de uma explicação, principalmente quando as fontes e as idéias não são 

mui to c laras, como as que aparecem no caderno escolar. Essa situação 
encami nh a o processo de ens in o e aprend izagem para um a 
desdisc iplinarização. 

Entende-se por "conceitos substantivos os que se referem a conteú

dos da Histó1ia, como, por exemplo, o conceito de indústria. Conceitos de 

segunda ordem são os que se referem à natureza da História como, por 

exemplo, explicação, in terpretação, compreensão" (LEE, 2001 , p. 20). 
Foi com essas idéias que me propus a buscar em cadernos de alunos 

a presença, tanto dos conceitos substantivos quanto das idéias de segun
da ordem. Procuro, então, compreender o processo de busca e aquisição 

de conhecimento histórico praticado na escola, a fim de entender como se 

dá a relação dos alunos com as idéias histôricas, tendo o caderno como 

fonte de análi se. 
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Os cadernos e seus conteúdos 

Para solicitação de cadernos, objetos de estudo, não houve aviso an

tecipado de nenhum modo: nem para a escola nem para o professor ou para 

o aluno. O material, oito cadernos ao todo (três da 7." série e cinco da 8." 
série), foi disponibilizado prontamente pe los professores talvez por e les per
tencerem ao grupo docente de Araucária, do qual também faço parte. Nos 

cadernos, alunos e professores primaram quanto ao aspecto estético e à 

apresentação formal: os alunos justificaram a di sponibilidade ou não dos 

cadernos para a pesqui sa informando que estes continham todo o conteúdo 
ministrado e esse argumento foi reiterado pelo professor, que entregou o 

materia l afirmando: "São os cadernos mais completos, com as melhores 
letras" . 

De posse dos cadernos, providenciei rapidamente cópias (xerox) em 

preto e branco, para que pudesse devolver os cadernos aos alunos o mai s 
breve possível. E ncadernei as cópias separadamente e as identifiquei. As 

reproduções dos 3 cadernos da 7 .a sé1ie receberam capas amarelas e foram 

nomeadas como A, B e C . As reproduções de 2 cadernos da 8." série rece
beram capa verde e foram nomeadas como A e B. Ficaram ainda três re

produções de cadernos da 8." série com capa azul e nomeação A, B e C. 
Portanto, os últimos foram diferenciados dos outros cadernos da mesma 

sétie pela cor e pelo fato de serem reproduções dos cadernos de alunos de 

uma outra escola. 
Esses cadernos apresentam espiral e formato grande- em média, 21 

em x 30 em (tipo universitário). O número de páginas usadas na discipli na 
de História, durante um ano letivo, varia de 30 a 94. Cada cademo é mui to 

particular, único, desde o número de páginas que apresenta, a cali grafi a do 

aluno, o tipo de anotação, a presença de conteúdos a mais ou a menos e. 

eventualmente, a falta de alguns de les, as ilustrações impressas e as dese
nhadas pelo autor/a luno ou copiadas das feitas pelo professor, do li vro didá
tico ou, ainda, realizadas li vremente. 

Para visualizar os conceitos substantivos e as idéias de segunda 
ordem presentes nos cadernos, desdobrando a totalidade dos conteúdos, 

houve necess idade de c ri ar uma metodologia própri a . Usando essa 
metodologia, analisei os 8 cadernos a mim di sponibi li zados. Sem uma 

metodologia apropriada não seri a possível visualizar o material de maneira 

geral, pois os cadernos apresentam escri turação heterogênea, textos sem 

títulos e sem referências, páginas inteiras escritas só com perguntas, outras 
escritas somente com respostas, desenhos de mapas, ilustrações, cópias de 

desenhos feitos pelo professor, cópias do li vro didático, cópias de outros 

livros, cópia de documentos apresentados no livro didático, respostas de 
exercíc ios propostos pelos livros e pelo professor, palavras cruzadas, etc. 
Enfim, atividades que, vistas no conjunto, não fazem muito sentido. 

Identificando e destacando a presença dos conceitos substantivos 
e idéias de segunda ordem. 

Como também sou professora de turmas que apresentam aspectos 

semel hantes aos identificados por meio dos cadernos dos alunos, os quais 
utilizam o mesmo livro didático e obedecem a uma mesma diretriz curricular, 
aos poucos e com a lgumas lei turas, fui identi ficando quais eram os conteú

dos e de que fonte eles foram retirados. Porém, isso ainda não mostrava o 
que eu pretendia ver. Por já ter percebido muitos detalhes em cada um dos 

cadernos, tive a necessidade de valOJizá-los. Então, o que fiz? 

Primeiramente, paginei as folhas das reproduções dos cademos e, 
em seguida, elaborei um índice como se eles fossem livros, para dar maior 

visibi lidade aos conceitos substantivos e às idéias de segunda ordem. 
Para fazer a correspondência entre os índices e os conteúdos utilizei ore

cu rso das cores, ou seja, pintei, de amarelo, azu l e verde, as folhas das 
reproduções dos cadernos, de acordo com o tipo de atividade realizada. 

Mais especificamente, usei a cor azul para indicar as cópias do livro 
didático adotado; a cor amarela para as cópias de textos organizados pelo 
professor e a cor verde para todas as respostas dadas pelos alunos. Uma 
vez que para colorir usei giz de cera de uma caixa recém-aberta, pude 
perceber qual a cor mais utilizada e assim ter também uma noção quantita
tiva em relação aos conceitos substantivos e às idéias de segunda or
dem presentes nos cadernos. 

Como os conceitos substantivos estão presentes nos cadernos? 

Os conceitos substantivos, ou seja, aqueles relacionados aos conteú
dos específ icos da História, estão presentes por meio da cópia que o aluno 

faz de algumas das nanati v as às quais têm acesso: a) narra ti v as apresenta
das pelo autor do livro didático adotado; b) narrativas apresentadas pelo 

professor que passa o texto no quadro; c) trechos que o aluno seleciona e 

copia para responder às perguntas retiradas do livro didático ou organiza
das peloprofessor. 

As narrat ivas copiadas do livro didático constituem-se de partes do 
capítulo e, na sua maioria, referem-se a documentos. No entanto, as fontes 
não são indicadas. Há uma certa freqüênc ia e uniformidade para esse tipo 
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de apresentação. Já as narrativas copiadas de textos fornecidos pelo pro

fessor são sintéticas e contêm desenhos, gráficos e mapas, cuja fonte não é 

expressa. Quando o aluno copia trechos, seja do livro didático ou dos textos 

trazidos pelo professor, também não cita a fonte. 

Como as idéias de segunda ordem estão presentes nos cadernos? 

As idéias de segunda ordem, relacionadas à epistemologia da Hjstó

ria, estão presentes de forma peculiar. Nem sempre os conceitos de narra
tiva, relato ou explicação são focados , porém, ao investigar as reprodu
ções dos cadernos de forma minuciosa, percebo que as referências a tais 
conceitos estão presentes. Em muitas situações, o professor solici tou que o 

aluno produzisse um relato, uma narrativa ou construísse alguma explica
ção, às vezes de modo pouco dirigido. Exemplo: "Escreva cinco temas 

que você aprendeu relacionados à História e escolha um para explicar" 
(AMARELO, B, p. 2). Nota-se, aqui, que o professor dá liberdade para a 

aluna quanto aos temas, assim como a escolha de um deles para a explica

ção, privi legiando as idéias de segunda ordem. 
Resposta da aluna: " l. Civilização do açúcar; 2. Egito; 3. América 

espanhola; 4. Escravismo colonial; 5. Início da colonização; 'explicação' 

sobre: 3. América espanhola;" (AMARELO, B, p. 2-4). Texto longo, con

tendo inclusive um desenho do mapa da América espanhola, apresentando, 
no total, três páginas. Observa-se a apresentação de um tema diacrônico 

em relação ao conjunto: "2. Egito". Essa diacronia faz refletir sobre o pos

sível significado e interesse histórico da aluna, já que destoa de todo o res
tante mais homogêneo e sincrônico. A escolha por temas divers(ficados 
feita pela aluna pode ser revelador de um conhecimento histórico escolarizado 

e que ainda não permite que e le seja apresentado sem os títulos didáticos, 

bem como sem a sua formatação textual. 
Percebi também nos cadernos a presença de questões um pouco 

mais dirigidas em relação à questão comentada anteriormente, como, por 
exemplo: "A obra de Newton transformou radicalmente a maneira das pes

soas compreenderem 6 Universo. Explique que mudança foi essa." (AMA

RELO, C, p. 21). Nessa questão, o professor propõe o tema a ser expl icado, 

mesclando então o conceito substantivo à idéia de segunda ordem. 
Nos cadernos aparecem, já de modo mui to dirigido, questões em que 

o professor privilegia apenas o conceito substantivo, como, por exemplo, a 

realização de palavras cruzadas, atividade que está presente nos 3 cadernos 

amarelos: "1) Regime político predominante na França na época de Luiz 
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XIV: ABSOLUTISTA. 2) Medida que causou grande insatisfação popular 

na França foi o aumento dos: IMPOSTOS." 

Em algumas questões sobre os temas selecionados pelo professor, os 

enunciados do livro solicitam ao aluno que ele produza explicações. Já, quando 

esse mesmo li vro apresenta documentos traz a recomendação de que tais 
documentos sejam apenas debatidos. No entanto, o professor pede a cópia 
do documento e elas perguntas referentes a ele, solicitando também que elas 

sejam respondidas a seguir, logo abaixo da questão ou após a cópia de todas 

as questões, primando então pelo conceito substantivo. 

Resultados 

Esses aspectos ou "detalhes" que são visualizados por meio da aná

li se dos cadernos não podem ser ignorados e fazem parte do processo de 

compreensão e são necessários para a elucidação da Educação Histórica. 
Considerando o exposto, fica claro que o caderno pode ter como 

função fundamental ser um instrumento e receptáculo da construção do 

conhecimento hi stóri co. Enquanto docentes, não podemos assumir um 

posicionamento ingênuo, mas devemos arri scar um novo tipo de diálogo 
lendo como foco principal a noção da essência e da natureza do conheci
mento hi stórico que é a investigação desse produto da cultura escolar, 

como fonte importante para se conhecer que idéias históricas são propostas 
aos alunos e de que forma isso se dá. Esta investigação poderá contribuir 

para que se conheça melhor a relação dos alunos com o conhecimento 
histórico escolar. 
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I 
Entre passado e presente - perspectivas de alunos portugueses 

Introdução 

2 
Olga Magalhães 

Universidade de Évora /CIDEHUS (PO) 

A i dei a de "consciência histórica", discutida por Rüsen ( 1993) trouxe 

uma nova luz ao debate sobre as relações entre a compreensão do passado, 
a tomada de decisões no presente e a perspectivação do futuro. No campo 

da educação histórica, esta ide ia influenciou estudos recentes, como o Projecto 
Youth & History, coordenado por Angv ick & Borreis (1997) e também está 

presente na base do Projecto Hicon "Consciência Histórica - Teoria e 
Práticas" que procura investigar, num estudo multi facetado, as ide ias de 

alunos e professores sobre significância, narrativa, expli cação e evidência 

em História e também a relação entre identidade social, cidadani a e Histó
ria. Embora este Projecto uti lize predominantemente metodologias qualitati
vas de análise de dados, as abordagens quantitativas também são usadas . É 
neste projecto que se insere o estudo que seguidamente se apresenta. 

1. O estudo 

A realização deste estudo teve a seguinte questão orientadora: 

Como é que os alunos portugueses relacionam as suas ideias sobre 

mudança e significância do passado com a compreensão da sua vida actual 

e as perspectivas para o futuro? 

Para a sua realização foram seleccionados 150 alunos do 10° ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, de tur
mas escolhidas aleatoriamente em seis escolas do Norte, Centro e Sul de 
Portugal. 

A estes alunos fo i sucessivamente so li ci tado que elaborassem 

duaspequenas narrativas sobre os úl timos cem anos da Históri a de Portu

gal e sobre os últimos cem anos da História do Mundo. Para a realização 

de cada tarefa foi atribu ído o tempo de cerca de trinta minutos . As tarefas 

I Trabalho inserido no âmbito do Projeto Hi -Com - Consciência Histórica - Teoria c Práticas, 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e pelo POCl'l, comparticipado pelo 
Fundo Comunitário Europeu FEDER. 
2 omsm@uevora.pt 

103 



foram realizadas na presença do(s) investigadores, durante aulas de diciplinas 

do seu plano de estudos. Coube ao(s) investigador(es) explicar o que se 

pretendia com o estudo e dar as instruções necessárias para a execução 
das tarefas. Procurou-se igualmente deixar claro, junto dos alunos, que o 

trabalho pedido não tinha nenhuma relação com avaliação de conhecimen

tos, sublinhando-se o facto as mesmas tarefas estarem a ser pedidas a alu
nos que frequentavam, no 10° ano, a disciplina de História e a alunos que a 

não frequentavam. 

Uma primeira análise dos dados foi levada a cabo numa base qualita
tiva, procurando identificar padrões de ideias relacionadas com consciência 

histórica, numa abordagem flexível, tal como é sugerido por Lee (2002). 

Posteriormente estes mesmos dados foram analisados numa abordagem 
quantitativa, que agora aqui se apresenta. 

2. Resultados 

Caracterização da amostra 

A amostra seleccionada foi , como se referiu, composta por 150 alu

nos do 10° ano de escolaridade, dos quais 72,65% eram do sexo feminino e 
27,35% do sexo masculino, como se pode ver no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 -Distribuição da amostra por sexo 

O Gráfico 2 mostra a distribuição da amostra por idades, permitindo 

constatar que a maioria dos alunos envolvidos no estudo (56,76%) tinha 15 

anos, isto é, correspondia a alunos com uma escolaridade sem grandes es
colhos no seu percurso: 
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Gráfico 2- Distribuição da amostra por idades 

A primeira abordagem dos dados, de natureza qualitativa~ permitiu 

detectm· um esquema narrativo global que se pode consubstanciar na ~e
guinte ideia: "Cá (em Portugal) temos democracia, mas vivemos uma cnse 
económica e no (resto do) mundo regista-se progresso tccnológtco mas tam-

bém guerra e terrorismo". 
Para além deste esquema global, foi ainda possível detectar uma es-

trutura das narrativas específicas, contendo uma teia narrativa (conjunl~s 
interligados ou listados de acontecimentos) e marcos cro~ológicos longitUdi

nais significativos (mais ou menos ordenados cronolog1camen~e). 
Ainda no contexto desta abordagem qualitativa, emerg1ram dos da-

dos cinco níveis de sofisticação das produções escritas dos alunos: 
Considerações gerais - observações valorativas sobre o estado da 

Terra sem nenhuma referência temporal concreta; 
Listas de acontecimentos- conjuntos de acontecimentos, sem qual-

quer ordem cronológica; . . ... 
Cronologia _ conjunt~s de acontecimentos ordenados c10nolog1ca-

mente; 
Narrativa emergente- uma natTativa assente em alguns marcos, fl~-

quentemente 0 início e o final da histó1ia, ligados entre si por ~ma descnçao 

do que aconteceu e/ou uma explicação de causas e conseq~enc1as; .. 
Narrativa completa- uma narrativa assente num conJunto si gni~Jca

tivo de marcos longitudinais, intenelacionados numa trama na qu:l as Situa

ções são descritas c explicadas em termos de causas e consequenc~a.s. _ 
Estes c inco níveis de sofisticação apenas foram encontrados n~s- nat

rativas da Histó1ia de Portugal , enquanto que nas narrativas da H1stona do 

105 



M undo não fo i possível identificar nenhum texto que coubesse na catego

ria de " narrativa completa". 
Os G ráficos 3 e 4 ilustram estas distribuições: 
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Gráfico 3 - Distribuição percentual das narrativas nacionais 

Considera 'jÕes Lista Cronologia Narrativa 
gerais acontecimentos emergente 

Gráfico 4- Distribuição percentual das narrativas globais 

A lguns exemplos permitem ilustrar estes diferentes níveis d~ sofisti 

cação . Raq uel, de 17 anos, tece assim as suas considerações gerats: 
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Nos últimos 100 anos ocorreram coisas muito importantes no nosso 
planeta. Um dos grandes problemas tem vindo a piorar: a má utiliza.~ão de 
recursos não renováveis, como o petróleo, que polut e as pessoas usam-no 
em grandes quantidades e aumenta o buraco do ozono. Nos últimos l?O 
anos deram-se grandes progressos na tecnologia. Há cada vez mats metos 

de comunicação, como telemóveis, computadores, TV, etc. , o que faz com 
que o nosso planeta seja cada vez mais uma 'aldeia global' 

Já Carlos, de 15 anos, evidencia conhecimento substantivo sobre o 

tema que lhe foi proposto e constrói uma naiTativa emergente sobre a histó
ria da Ten·a: 

Nos últimos 100 anos houve duas guen·as mundiais. A Primeira Guen·a 
Mundial ( 1914-18) foi o Império Austro-Húngaro contra a França e Inglaten·a, 
por causa de confli tos de interesses. A Segunda Guerra Mundial (1939-45) 
deveu-se ao facto de Adolfo Hi tler ter invadido a Polónia e querer conquistar 
a Europa toda. Ele foi derrotado na Rússia por causa do frio e depois suicidou
se (sic). Em 199 1 houve a Primeira Guerra do Golfo e, em 200 I , a Segunda 
Guerra do Golfo. No dia 11 de Setembro de 2001, houve um ataque terrorista 
às TmTes Gémeas, reivindicado pela Al-Quaeda. 

Também A lice, de 15 anos, evidencia conhecimento substantivo e 

e labora uma narrativa completa dos últimos cem anos da História de Portu

gal: 

Em 1900 Portugal ainda vivia sob uma monarquia que se converteu em 
República em 1910. Mais tarde, por causa da entrada de Portugal na 1• Guen·a 
Mundial, perderam-se mui tas vidas e o país viveu tempos difíceis . Nos anos 
30, Salazar entrou para o governo (que estava caótico na época) e trouxe 
anos de ditadura, inspirada no regime fascista italiano. Apesar da ditadura, 
Portugal manteve-se neutra! durante os cinco anos da 2• Guerra Mundial. 
Durante esses anos de opressão, os Pottugueses viram a sua liberdade ele 
expressão censurada e os seus homens partirem para as colónias para impor 
o ideal colonial de Salazar. Depois de anos de lutas perdidas, a 25 de Abril de 
l974, o povo revoltou-se e pôs fim aos anos penosos de ditadura, instalando 
um regime democrático. Outro passo importante de Portugal foi integrar a 
União Europeia em l986. Desde então Portugal, apesar de ser um país livre, 
tem vivido com alguns pontos negativos. 

Já numa abordagem de natureza quantitativa, foi possível detectar 

diferenças, embora não estatisticamente significativas, na distribuição das 

respostas dos alunos e alunas pelas cinco categorias das narrativas de H is

tória Naciona l. O Gráfico 5 permite visualizar essas d iferenças: 
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Gráfico 5- Distribuição das nmTativas nacionais, segundo o sexo 

Como se pode constatar, os rapazes distribuem-se de forma aparen

temente mais homogénea pelas diferentes categorias, embora a maioria 
(53,2%) se concentre nas narrativas emergente e global, enquanto que nas 

raparigas é quase resi dual (4,7%) a mera listagem cronológica de aconteci

mentos. 
Já no que se refere às narrati vas de Historia global, para além de se 

manter a inexistência de diferenças estatisticamente significativas, verifica
se, como o Gráfico 6 ilustra, uma menor disparidade na distribuição de res

postas dos alunos e alunas, constatando-se aqui uma maior concentração de 

respostas de uns (43,8%) e de outras (42,4%) na categoria "considerações 

gerais": 
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Gráfico 6- Distribuição das narrati vas globais, segundo o sexo 

Importava também procurar ve1ificar a possível influência do factor 

idade na produção destas narrativas. A análise estatística dos dados, atra

vés da ANOVA, permitiu constatar que, efectivamente, quer no que sere
fere às naJTativas sobre a História de Portugal (p=0,02), quer nas narrativas 
da História do mundo (p=0,04), se registam diferenças estatisticamente sig

nificativas. Os Gráficos 7 e 8 ilustram a distribuição das respostas por ida

des: 
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Gráfico 7- Distribuição das nan·ativas nacionais, segundo a idade 

109 



100J)% 

80 .O'i 

E 
~ 60,0% 
ro c 
Q) 

~ 
Q) 
o_ 

40J)% 

20 .0% 

o .01. 

15 anos 16 anos 17 ou+ 

H Global 
- C'aul.iJtf~ls 

- U~bõ:la:rtl. 

-'-rt'nd~!Jl:J 

•.;:~r,:)l!.,I.O 

-e-rutrlltf)~-

Gráfico 8- Distribuição das narrativas globais, segundo a idade 

Refinando um pouco a análise, com recurso ao teste de Bonferroni, 

foi possível constatar que era entre os alunos mais novos (de 15 anos) e os 

alunos mais velhos (17 ou mais anos) que se situava a origem das diferen

ças. 

De facto, tanto nas narrativas nacionais, como nas internacionais, os 

alunos de 15 anos situaram-se significativamente mais nas categorias mais 

sofisticadas de e laboração dos seus textos do que os alunos com 17 ou mais 

anos . Uma provável explicação para esta diferença poderá residir no facto 

de os alunos mais velhos terem eventualmente histórias de repetência no 

seu percurso escolar anterior e estarem, portanto mais distantes no tempo 

da época em que concluíram a sua escolaridade obrigatória. 

Conclusões 

A apresentação destes resultados, embora indissociável do contexto 

mais geral de recolha dos dados no âmbito do estudo em que se integram, 

pretende antes do mais contribuir para uma sua apreciação do ponto de 

vista de uma abordagem quantitativa. Deste ponto de vista, parece impor

tante sublinhar que o recurso a esta abordagem evidenciou f undamental

mente dois factos: 1) a aparente inexistência de diferenças significativas 

entre o nível de sofisticação de e laboração de narrativas entre rapazes e 

rapatigas (embora, tendencialmente. estas produzam textos mais sofistica

dos) e 2) o registo de um menor grau de sofisticação por parte dos alunos 

mais velhos. Importaria ainda sublinhar a eventual contradição entre um 
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maior nível de sofisticação nas narrativas relativas à História de Portugal, 

por comparação com as narra ti v as da Histótia doMundo, quando os conteú

dos curriculares do programa de História no 3° ciclo do ensino básico se 

centram sobretudo na história da Europa e do Mundo Ocidental, aparecen

do a História de Portugal episoclicamente. 
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Introdução 

Pensar o passado e o presente: o Egito. 

Pálite Terezinha Buratto Remes 
1 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária (BR) 

Este trabalho de pesquisa baseia-se numa proposta de experiência 

educativa realizada em sala de aula, tendo como referência a perspectiva 

da Educação Histórica, desenvolvida através de um processo de reflexão 

sobre o currículo básico e o li vro didáti co uti lizados nas escolas do município 
de Araucá1ia. 

Optou-se pela experiência de investigação-ação no domínio da 

cognição histórica, com o objetivo de que os alunos construíssem um con

ceito sobre o Egito antigo e contemporâneo, compreendendo o passado e o 
presente de uma civi lização, até então, trabalhada nas escolas públicas de 

acordo com a colocação do currículo básico que trata somente da história 

antiga, deixando uma imensa lacuna na concepção lógica da compreensão 

historiográfica do aluno. 
Entendendo-se que é fundamental, no início, levantar e analisar os 

con hecimentos prévios dos alunos, para o desenvolvimento desta pesqui sa 

foram feitas várias perguntas aos alunos da 5" sélie da Escola Municipal 

Maria Aparecida Saliba Torres. Posteriormente, suas respostas foram ana
Lisadas. 

No seguimento das investigações, como parte da intervenção didáti

ca realizada pela professora investigadora, os al unos tomaram conhecimen

to das informações contidas no livro didático e realizaram as atividades pro

postas pela autora, bem como participaram de uma visita aomuseu Egípcio. 

Terminadas as atividades, foi realizado um novo levantamento para 

analisar o grau de apropriação do conhecimento histórico. Observando as 
dificuldades que podem ser causadas pelas informações fragmentadas que 
o autor do livro didático apresenta aos alunos, caberá a professora intervir 

suprindo esta lacuna com conhecimentos de outras fontes, até que o aluno 

tenha capacidade de formar seu conceito sobre o Egito. 

1 Professora da Escola Municipal Maria Aparecida Saliba Torres, Município de Araucária, Paraná 
(13R). c ti lap24@yahoo.com.br" 
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1. O estudo 

1.1. Fundamentação Teórica. 
O trabalho teve como referência o modelo construtivista, baseando

se na experiência educativa. Optou-se pela pesquisa de investigação-ação 
no domínio da cognição histórica, objeti vando a construção científica do 

conceito de Egito, situação em que se fez necessário reavaliar o conteúdo 
programado no cunículo básico e no livro didático utilizado em sala de aula, 

tendo em vista que ambos abordam somente a história do Egito no período 

antigo, negligenciando o período contemporâneo. As Diretrizes Curriculares 

Municipais de Araucária (2004) apontam que: 

Nesta perspectiva, aval ia-se, frente às necessidades da Educação Histórit:a 
urna carência de pesquisa, assim uma das alternativas é a pesquisa e 
sistematização que está ocorrendo no município em relação ao trabalho com 
os conhecimentos prévios.( ... ) Os conteúdos e objetivos a serem trabalhados 
devem: desenvol ver o interesse pelo passado; compreender as diferenças 
entre modos de vida e de pensar do passado e do presente, ( ... ) desenvolver 
valores de cidadania e informações, explicações sobre passado, o presente e 
o futuro. 

Por outro lado, pode-se afirmar que é necessário que a professora 

faça a intervenção mediadora na seleção do conteúdo ofertado em função 
do objetivo proposto para a apropriação do conhecimento, na perspectiva 

indic~da por Schmidt e Garcia (2003): "Devido à especificidade da História 

e de sua didática, o conhecimento e a prática da investigação estão 

indissoluvelmente ligados à construção do pensamento sócio-histórico". 
A presença da investigação no método de ensino da históri a se torna 

um fator imprescindível para a formação do pensamento histórico do aluno, 

na medida em que a pesquisa pode despertar seu interesse pelo passado e o 

presente. Ao mesmo tempo, destaca-st que: 

Na construção do conhecimento científiw é imprescindível levar-se em 
conta o estágio cognitivo em que se encontra a criança e seu contexto 
social. Partir dos conhecimentos prévios( ... ), permitir o desenvolvimento do 
raciocínio lógico."(. .. ). É sobretudo importante estimular-se, na ctiança. o 
desenvolvimento do raciocínio ao invés da memorização, do domínio de 
tennos e da w nceitualização. (KI NDEL, I 998, p. 47) 
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1.2. Metodologia 
O tema escolhido para este trabalho de pesquisa foi "O Egito". 
A experiência foi desenvolvida na Escola Munici pai Maria Aparecida 

Saliba Tones, com uma turma mista de 36 alunos de uma 5" sé1ie do ensino 
fundamental, oriundos de uma área periférica da região de Araucária. 

Para fazer o levantamento dos conhecimentos prévios, foi lançada 
aos alunos a seguinte questão: O que é o Egito? 

Este trabalho havia sido planejado, pmtindo do princípio que o assun
to fosse desconhecido para a maioria dos alunos. Mas contrariamente a 
essa suposição, ao responderem citaram elementos re lacionados ao Egito: 
as pirâmides, os faraós e as múmias- referindo-se ao Egito antigo. Diante 
destas informações, neste primeiro plano, o início da pesquisa teve que so
frer alterações, pois eles já tinham algum conhecimento sobre o Egito no 
período antigo, ficando bem claro o desconhecimento do Egito no período 
contemporâneo. 

A próxima etapa das tarefas foi a leitura do texto do livro didático 
História em Documento, de Joelza Ester Rodrigues, com o título "Para que 
e para quem foram erguidas as pirâmides? O Egito". O conteúdo foi de fácil 
compreensão, e na seqüência das atividades foram desenvolvidas as ques
tões propostas pela autora. Perguntas simples, objetivas, que os alunos res
ponderam sem dificuldades. 

Na auJa seguinte os alunos fizeram visita ao museu egípcio Rosa 
Cruz, localizado no BaiJTo Bacacheri, em Curitiba (PR). Lá, assistiram um 
documentátio e ouviram explicações do guia sobre uma maquete, a múmia 
Tothmea e sobre várias réplicas de peças egípcias. 

Para finalizar a primeira parte da pesquisa, repetiu-se novamente a 
pergunta: O que é o Egito? 

2. Resultados 

2.1. Análises 
Os alunos continuaram apresentando o mesmo tipo de resposta após 

o trabalho com o texto, constatando-se que não houve acréscimo de conhe
ci mento aos que eles já possuíam. Nem o livro didático nem o cu rrículo 
básico abordam o Egito na época contemporânea em nenhum momento, 
contribu.indo assim para um aprendizado fragmentado. 

· Na direção de suprir essa lacuna criada entre o conhecimento adqui
rido e a realidade historiográfica, foi necessária a intervenção da professora 
que mostrou aos alunos figuras de algumas cidades do Egito, sem identificá-

114 

las como localidades daquele país. Os alunos foram estimulados a dizer o 
nome das cidades, tentando adivinhar e sugerindo lugares como: São Paulo, 
Rio de Janeiro, New York e Manocos. Quando foi mostrada a última figu 
ra, eles ficaram sabendo que esta fazia parte do mesmo país que as ante
riores, descobrindo então que eram do Egito. Nesse momento, a expres
são de espanto foi visível no rosto de cada um. Foi emocionante, até os 
mais inquietos, quando perceberam, não esconderam a surpresa. 

Concluída a etapa de trabalho com as informações necessárias, fez
se o levantamento e análi se, através das respostas dadas às perguntas, para 
certifi car se ocorreu apropriação do conhecimento. Abaixo, podem-se ob
servar as respostas dadas pelos alunos a duas questões que comparam as 
informações que possuíam antes e depois da intervenção com as imagens 
do Egito atual. 

l-Como você via o Egito? 
- Com pirâmides, múmias, faraó, deserto , camelos, esfin ge. 

(respondido pela maioria) 
-Um lugar muito pobre esquecido das pessoas. 
-Um lugar de terror, assustaclor.(Por causa do filme, a múmia). 
- GueJTa de faraós. 
- Eu antes via o Egito chato, eu não gostava dele porque para 

chegar lá tinha que pegar camelo para atravessar o deserto. 

2-Como você vê o Egito agora? 
-Com prédios, hotéis, pontes, barcos, viadutos, desertos, múmias, 

pirâmides , turistas, praias , casas, carros, asfalto, fábricas, comércio. 

(respondido pela maioria dos alunos) 
-Uma cidade muito modema parece a cidade de São Paulo, com 

mais comércio, mais avanço tecnológico, e tudo o que podemos imaginar 

tem lá. 
-É um lugar como outras cidades, igual ao R io de Janeiro. 
-Um lugar maravil hoso. 
- Gostei tanto de lá que quero ir morar lá. 
-Agora eu vejo o Egito como se fosse a cidade de New York, uma 

grande cidade. 
- Acho legal, agora tem tudo no Egito e agora eu gosto do Egito. 
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3 - O que você sentiu quando percebeu como é o Egito hoje? 
- Surpreso. (foi a resposta da maioria) 
-Espantado. (um aluno) 

-Maravilhado. (dois alunos) 
-Muito impressionada. (uma aluna) 

Ao fazer o levantamento das respostas, concluiu-se que nem todos 
os alunos haviam participado respondendo as perguntas feitas, e então uma 
avaliação foi simulada para que se pudesse observar as alterações nos co
nhecimentos de todos os alunos.Novas perguntas foram feitas e os resulta
dos estão apresentados a seguir: 

1. Você já tinha ouvido falar do Egito? Onde? Como? 
- Respondeu que sim. (32 alunos) 
- Respondeu que não. (04 alunos) 

As fontes citadas como aquelas onde os alunos obtiveram as infor
mações foram relacionadas a duas categorias: 

- Objetos 
-Televisão 
- Filme. 
-Mapa. 
- Jomal. 
- Revistas. 
-Rádio. 
- L ivros. 

- Lugares: 
- Casa. 
- Escola. 
-Igreja. 

(06 alunos) 
(04 alunos) 
(02 alunos) 
(02 alunos) 
(04 alunos) 
(01 aluno) 
(01 aluno) 

(03 alunos) 
(05 alunos) 
(OI aluno) 

Os comentários de outras pessoas foram indicados como fontes por 
um aluno apenas e seis alunos não especificaram as fontes pelas quais ob
tiveram as informações que possuíam. 
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2. Depois que houve a intervenção da professora, trazendo 
novas informações sobre o Egito hoje, como ficou seu 
conceito sobre ele? 

- Um país que só tinha areia e hoje é uma cidade linda e grande. 
- Eu conheci o Egito mais do que eu conhecia antes, que só tem 

d 

10% de casas e 90% é areia. 
- Ficou mais interessante porque eu só pensava que tinha areia e as 

pirâmides, me enganei, também tem asfaltos e casas. 
- É um lugar muito bonito, ele tem casas, apartamentos, Iio, can·os e 

muita gente. 
- Ficou um Egito com: carros, prédios, casas, hospitai s, igrejas, esco

las, parques etc., com tudo o que uma cidade tem. 
- É apenas uma cidade qualquer. 
- Cidade grande. 

Nas Ciltimas perguntas, nas quais o aluno deveria fazer uma auto
reflexão sobre a importância de se aprender sobre o Egito c dos autores 
colocarem infmmações sobre o passado e o presente das civilizações nos 
li vros didáticos, várias respostas se destacaram e aparecem agrupadas por 
categorias, a seguir. 

3 . Você achou importante saber como é o Egito? Por quê? 
a) Utilidade do conhecimento 

- Sim, se eu for trabalhar no museu ou numa biblioteca sobre o 
Egito eu posso falar o que aprendi na escola. 
- S im, porque se eu for num vestibular eles vão perguntar coisas 
sobre o Egito. 
- Sim, porque é interessante saber outras coisas. 
- S im, porque aprendi muito mais do que já sabia. 

b) Comunicação com a família sobre assuntos aprendidos na escola 
-Sim, porque eu tinha falado para a minha mãe que era só areia. 

c) Análise da informação obtida. 
- Sim, porque eu achava que era igual aos filmes, mas agora eu 
vejo que os filmes eram uma grande mentira. 
-Sim, porque sabendo disso as pessoas não ficam mais colocando 
minhoca na minha cabeça, 
- Sim, porque se a gente ir viajar, a gente não precisa se preocupar 
com sede, agora, lá tem água. 

4. Na sua opinião, a autora deveria aborda•· em seu livro as 
civilizações antigas, mostrando também como ela é hoje? 

- Sim. para a gente ver como ela é hoje c para saber qual a 
diferença do antigo e o hoje. 
- S im, porque haverá uma comparação (passado e presente). 
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- Sim, porque a gente imagina cada coisa e se ela colocasse hoje, 
nós saberíamos o que é o Egito hoje. 
-Sim, porque mudaria tudo. 

- Sim, porque as regras das cidades podem mudar. 

- Sim, porque seria mais fác il para a professora, porque a gente 
saberia como é o Egito hoje. 

Conclusão 

Finali zando as a ti vidades de pesquisa, conc luiu-se que ao ter contato 

com o todo, vendo parte por parte, o aluno consegue formar um conceito 

hi stórico, embora simples e rudimentar devido a seu nível de conhecimento 

forma uma opinião sobre o assunto trabalhado respondendo com um discur~ 
so cwto. Desta maneira, ele passa a ver o ensino como algo necessário e 

importante para a sua formação intelectual, pois consegue compreender e 

analisar o que está sendo ensinado a ele e até imaginar fazendo uso disso 
em seu proveito. 
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Introdução 

Memória familiar e identidade nacional. 
. I 

Rafael de Jesus Andrade de Almetda . 

Secretaria Municipal de Educação de Araucária (BR). 

O projeto Memória .familiar e identidade nacional está sendo de

senvolvido, desde 2004, junto às turmas de s• série do ensino fundamental, 

na escola municipal Planalto dos Pinheiros, município de Araucária, região 

metropolitana de Curitiba. O mesmo vem sendo construído e reconstruído 

ao sabor dos d i lemas que moldam inexoravelmente a relação e ntre o pro

fessor, autor dessa comunicação, e os alunos, ambos portadores de necessi

dades muitas vezes conflitantes. 

O trabalho ainda tem contado com o apoio do grupo de professores 

da rede municipal de ensino e o acompanhamento da direção e equipe peda

gógica da escola. 

Visando explorar a possibilidade de uma ação mais consciente opta

mos ini cialmente pela recuperação de fragmentos da memória familiar dos 

educandos, uma memória de lutas passadas e presentes. Ousamos pergun

tar: as memórias de quais grupos devemos e podemos preservar e transmi

tir? 

A questão central do trabalho tem sido procurar saber como pode

mos utilizar esses registros produzidos com os alunos na educação histórica. 

Acreditamos que as memórias familiares dos educandos devem ser 

tomadas como referência para trabalharmos contextos mais amplos, nesta 

direção a narrativa da memória fami liar não é necessariamente um conteú

do a ser ensinado, mas uma es tratégia pedagógica que trata 

metodologicamente os conteúdos da macro-história. O trabalho apontou o 

tema O dilema da identidade nacional: diversidade e exclusão. 

1. O estudo 

1.1 Fundamentação teórica 

A narrativa da história construída pelos historiadores-professores 

1 Professor da Rede Muni cipal de Araucária, Paraná. tarairiu@yahoo.com.br 
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está em crise. O individualismo gerado pelo capitali smo afeta o trabalho 

escolar e a família, quebrando os elos entre as gerações. Pais e fi lhos. edu
cadores e educandos, não se reconhecem. O que dizer das observações 

feitas por um histotiador? 

A destruição do passado- ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 
nossa experiência pessoal à das gerações passadas - é um dos fenômenos 
mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens 
de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgâni ca com o passado público da época em que vive. Por isso os 
historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais 
importante que nunca no fim do segundo milênio. (HOBSBA WN, 1995, p.l 3 ). 

Solapada pelo novo individualismo a família tradicional vi vencia um 

drama das tradições, valores, costumes e convenções que por tanto tempo 

condicionaram o comportamento humano. 
Essa perda foi sentida. Refletiu-se no surgimento do que veio a ser 

chamado de ' política de identidade', em geral étnica/nacional ou religiosa, e 

em movimentos militantemente nostálgicos que buscavam recuperar uma 

hipotética era passada de ordem e segurança sem problemas. Tais 

movimentos eram mais gritos de socorro que portadores de programas -
gritos pedindo um pouco de 'comunidade' a que pertencer num mundo 

anôrrúco; um pouco de família, a que pertencer nu m mundo de seres 

socialmente isolados. (HOBSBAWN, p.334-335). 
Tais gritos de socorro chegaram à ação curricular da Históri a, aus

cultando uma concepção curricular temática e incorporando às análi ses 
benjamin ianas sobre a mmativa hi stórica (FONSECA, 2003, p. 43-44). Nas 

palavras do filósofo: "O cronista que narra os acontecimentos sem distinguir 

entre os grandes e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do 

que um di a aconteceu pode ser considerado perdido para a História. Sem 
dúvida, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente do 

seu passado". (BENJAMIN, 1994, p.223). 
O estudo procurou responder ao desafio lançado pelo professor Rafael 

dos Santos: 
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Por que não buscarmos nos hábitos cotidianos, nas músicas cantadas e nos 
valores de nossos alunos um ponto de partida para as nossas aulas , seguindo 
o exemplo de inúmeros de nossos colegas de trabalho? 
Explicando como surgiu o samha, a formação das favelas e sua relação com 
o passado/presente de exclusão social, estudando como o bai tTo onde fica a 
escola cresceu e se expandiu? Ou, que tal mostrar aos estudantes como, 
através de fotos, objetos ou entrevistando os parentes mais velhos, os 

rtd 

vizinhos idosos e pessoas de gerações anteriores tivermn uma juventude 
não apenas situada no passado, como também diferente da concepção de 
juventude de hoje, pela simples razão de que, com o tempo, as coisas se 
transformam? (SANTOS, 2002, p.84). 

1.1 Metodologia 
Ao tomar a produção das narrativas elas memórias familiares dos 

educandos como princípio organizador dos contcCtdos c da metodologia de 

ens ino, a presente pesquisa aprox ima-se do pressuposto epis temológico 

marx ista que entende serem "as relações sociais de produção o objeto da 

hi stória, c ral dia lética o método de produção do conhecimento".(HORN, 
2003, p.3). 

Por conta do curto espaço reservado a esse texto, na elaboração dos 
gráficos e tabela optamos por trabalharmos apenas as observações fe itas 

neste ano. Trata-se de um risco necessário. 

Durante o ano letivo de 2006 foram realizados três trabalhos, o pri
meiro trabalho foi realizado na terceira semana do mês de fevereiro, o se

gundo trabalho foi realizado na segunda semana do mês de maio e o terceiro 
trabalho na primeira semana do mês de julho. 

O primeiro trabalho procurou produzi r narrativas das memótias fami 

liat·es dos educandos que contemplassem episódios miliários da história das 

famílias. Neste momento a atividade se desenvolvia de maneira li vre, sem a 
intervenção do professor na escol ha temáticas mais recotTentes. Foram 

produzidas 47 nanativas. 

O segundo trabalho foi produzido a pat1ir de um arcabouço e laborado 
pelo professor que privilegiava os segui ntes tópicos: formação étnica ; lugar 

de origem de alguns dos ascenden tes mais remotos que ainda são 

rememorados; quando e porque tais ascendentes migraram/emigraram do 
seu lugar de origem; expectativa dos mesmos em relação ao "novo mundo" 

para o qual se dirigiam; como c quando o~ primeiros familiares dos educandos 

chegaram a Araucária. Os tópicos sugeridos foram apontados pela análi se 
das primeiras narrati vas. Resultaram, e ntão, mais 47 nanativas. 

O tercei ro trabalho procurou estabelecer um conjunto de s ignificados 
compartilhados pelos educandos no que tange à questão da identidade nacio

nal. Os educandos responderam a um questionário que ini cialmente procu

rou identifi car aque les que, para os alunos, são considerados os principais 

símbolos da nac ionalidade brasileira nos quesitos: música, esporte, religiosi

dade, programas televisivos, gastronomia e outros símbolos. 

E m seguida, o questionário trazia as seguintes questões: Na sua opi-

121 



nião, de um modo geral existe preconceito racial no B . .. 1? 
ras1 C'·" 

resposta seja afirmativa, quais são os grupos étnicos ma· · ' " 
. . . c rs agrcdldr 

preconceito racial? Foram recolhrdos 42 questionários n d 
as ua~ turm 

2. Resultados 

2.1 Análises 
Durante a análise das primeiras narrativas, produzidas em 

1
• 

foi possível confirmar a importância da presença feminina n·t C< c\ r 
, . f .,. 'd . , . D < >n~tru 

uma memona am1 rar 1 entrtana. as 39 narrativas que liv . 
. . . erctln \CUS { 

narradores (as) tdent1f1cados (as), as mães responderam j)O. 38' 
. ' I /1 (I I 

rat1vas) das mesmas e as avos por 20% (8 narrativas) enqL . • l.tnto o 
responderam por 28% (11 narrativas) e os avôs por apenas 7tíi (3 

11 
v as). 

Dentre as temáticas mais recorrentes nos 42 trabalhos aprc,cnl 
é notório a presença das memó1ias referentes aos processos de 1111 ~, 1 
com 16 narrativas (34%) e de imigração com 13 narrativas (271íi ). 

Tem s ido possível abordarmos historicamente experiênc~tl\ l·on 

tas das migrações/i migrações, como se segue: 

"Meus bisavós vieram da Itália, mais ou menos no ano de 1918j ... J." !llru 
14 anos). 

''Esta história foi contada pelo meu pai. Diz ele que minha hisavo, 111 . 

meu avô por parte de pai veio de Portugal em 1928 quando ela 1inh,1 11 
de idade l ... J." (Camila, 16 anos). 

"Em 1909 minha bisavó veio da Itál ia para o Brasill ... J." (Jul ianc, li .uK 

"Há muito tempo atrás na Colônia no sudoeste do Paraná, o meu nuno J 

Lorine veio do Rio Grande do Sul com a famíl ia para conseguir IC IIó ~' f li I I 
Na época houve uma invasão muito grande de jagunços que vu:r.n11 I' 
matar quem estava nas terras [ ... ]". (Jessé, 14 anos). 

Nas palavras de Walter Benjamin: " 'Quem viaja tem mu11o ,t l • 

tar' , diz o povo e com isso imagina o narrador como alguém que ' 110 

longe." (BENJAMIN, 1994, p.l98). 
Com a segunda etapa do trabalho desenvolvido em maro. pud 11 

supor uma resposta plausível para tal recorrência. A partir da~ Jl''f'l1 t 

aos tópicos propostos, descobrimos que dos 40 alunos que rcspolltk 1•
1111 

tópico sobre quando os primeiros ascendentes chegaram a Arnuc:ll 1
•
1 I 
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m avós nascidos no município, outros 6 tem os pais como sendo a 
' 11111 te ·ação natural do município. Dos 22 alunos nascidos na cidade, 

•1ra gere c _ . 
111~ • ·imeira geração, portanto 18 dos mesmos sao m1grantes. 
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Outra temática muito recotTente na memótia familiar dos educandos é 

a dos conflitos bélicos. Como podemos ci tar: 

"Minha Bisavó veio fugida da Polônia, por causa da Segunda Guena Mundial 
[ ... j."(Jéssica, 15 anos). 

"A minha mãe falou que meu avô nasceu na Alemanha no dia 18/08/1922. Em 
1940, parece que teve uma guen·a lá, o meu vô se escondeu em um navio e 
veio para o Brasil, foi o maior desafi o para ele descer do navio quando 
chegaram aqui. Ele[ ... ] teve que ficar escondido, por que não tinha como ele 
aparecer, por que estava cheio de gente no barco [ ... ]."(Paulo, 13 anos) 

"Quando a Revolução Farroupi lha [?) chegou na Lapa, o meu tataravô 
Francisco Valente que era nascido e criado nessa cidade foi convocado para 
defesa da Lapa. Ele foi apenas convocado para essa Revolução, mas não 
guen·eou."(Ana Claudia, !3 anos). 

"Meu pai me contava que na época da guerra dos federalistas a minha bisavó 
fo i pega. Ela tinha 6 anos, eles (os federalis tas) mataram os pais dela, o irmão 
da minha bisavó eles pegaram e cortaram o pescoço dele, e pegaram a minha 
avó e depois soltaram ela em uma fazenda desconhecida." (Angela, 15 anos). 

Ainda no segundo trabalho fo i possível analisar como os educandos 

se vêem quanto a sua fonnação étnica. Os dados expressos em números 

suscitaram alguns questionamentos por parte do professor. Das 47 narrati

vas recolhidas em maio, 14 tem autores que se d izem ter ascendentes itali

anos, ou seja, 29% do total, 9 descendentes de poloneses (19%), 9 indígenas 

(19%) e 6 alemães (12%); apenas uma aluna se iden tificou com a ascen

dência negra. 

A terceira e tapa do trabalho pode esclarecer algumas dúvidas, que 

ficaram em abetto nesta etapa. O questionário respondido em julho procu

rou estabelecer um repe1tório de significados compartilhados pelos alunos, 

quando procuram definir uma identidade nacional brasileira. 

Grosso modo, podeliamos dizer que para os alu nos o samba (35%) e 

o pagode (9,5%) são os esti los que melhor representam a identidade nacio

nal brasileira, o futebol aparece em 35 dos 42 questionários, o que equivale 

a 88% do total. Na re ligiosidade a igreja católica se mantém como parte 

fundam e ntal da identidade nacional com 59,5% (25 respostas). Na 

gastronom ia os alunos indicaram a feijoada (45% - 19 respostas). Quanto 

ao tipo de programa televisivo que melhor expressa a brasilidade, a novela 

contou com 25 respostas, ou seja, 59,5% do total. 

Na terceira etapa do trabalho 38 dos 42 alunos responderam que de 
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modo geral a sociedade brasileira é marcada pelo preconceito racial, o que 

conesponde a 90% do total , sendo que 33 dos mesmos afirmaram ser o 

negro o pri ncipal alvo de tal agressão (78%). Apenas uma aluna- a mesma 

que foi a única a se reconhecer como afro-descendente-, incluiu ao lado do 

negro o irrtigrante e o indígena como vítimas de tal agressão. 

Ao cruzarmos as informações da segunda etapa corn a terceira eta

pa percebemos claramente uma contradição, especificamente no papel do 

negro, enquanto 76% dos a lunos reconhecem a importância dos negros na 

construção da identidade nacional, apenas uma aluna se reconheceu como 

afro-descendente. Por outro lado o papel dos imigrantes italianos é clara

mente super valorizado ao definirem a suas próprias formações étnicas. 

A questão é a segui nte: quais são os artífices desta memória étnica 

dos alunos? É plausível supormos que tem sido a valorização da história dos 

inugran tes italianos, levadas a cabo pelas novelas, u rn dos principais ~utífi

ces de tal resposta. 
Por outro lado, o papel secundário reservado aos negros, tanto pelos 

meios de comunicação como pela ação curricular, tem contri buído para re

forçar a perspectiva das classes dominantes , que vê os grupos não-brancos 

como dependentes do outro para civilizar-se. 

Na verdade o trabalho ainda não respondeu àquele questionamento 

que só nos recorre na úl tima hora: como as memórias familiares dos 

educandos podem ser relacionadas aos debates em torno do d ilema da iden

tidade nacional? 

Conclusões 

A resposta ao questionamento anterior ainda é provisória. Acredita

mos que a perspectiva da memória famil iar dos educandos aproxima-se 

com as propostas da micro-história, com discussões centradas na "experi 

ência dos atores sociais em sua dimensão cotidiana L ... J." Nas palavras de 

um certo histmiador itali ano: 

l ... J um indivíduo pode ser [ ... ]-pesqu isado como se fosse um microcosmo de 
um estrato social inteiro num determinado período histórico [ ... ] da cultura 
do próprio tempo e da própria classe não se sai a não ser para entrar no 
delírio e na ausência de comunicação. Assim como a língua, a cultura oferece 
ao indivíduo um horizonte de possibilidades latente- uma jaula f"lexível e 
invisível da qual se exercita a liberdade condicionada de cada ele um. 
(GINZBURG, 1987,p.27). 

Por outro lado. o trabalho com a questão da identidade nacional, ao 
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nos remeter a uma abordagem macro-histórica, na busca de um traço 
identitário, uma marca cultural, incita críticas relevantes, como por exemplo 
a de que podemos estar nos remetendo a uma noção de sistema harmonio
so, desprovido de contradições e conflitos. Seria favorecer o conformismo. 

Ao relacionarmos as narrativas das memórias familiares dos alunos 
ao repertório de significados compartilhados, pretendemos romper com a 
noção de harmonia que muitas vezes se pressupõe no trato da Identidade 

Nacional. 
Os diferentes grupos envolvidos nas narrativas passam por "diversas 

configurações de diferentes identidades em diferentes momentos de sua 
hi stória, de acordo com os recursos que lhe são oferecidos pelas situações 
concretas por que passam" .(AZEVEDO, 2003, p.43). 

A ênfase nos movimentos migrató1ios maciços põe em xeque a no
ção de uma cultura nacional hegemônica. O sujeito que vem de fora fala a 
partir de uma hi stória, de uma referência identitá1ia singular, que promove 
uma noção de pluralidade cultural como exercício de valorização da 
especificidade de cada grupo. 
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A "máquina do tempo": representações do Passado, 
I 

História e Memória na sala de aula 

Regi na Maria de Olive ira Ribeiro 

Faculdade de Educação- USP (BR) 

Sabemos dos dinossauros, dos vestígios 
porque temos, 

quer dize1; os historiadores têm uma 
máquina do tempo. Eles vão até o passado, 
pega o vestígio e volta, escreve a História ... 

(Jaqueline, 2005.) 

Ouvir os alunos, suas idéias, estudar suas hipóteses acerca de cate

gorias e conceitos sobre o passado, a memória e a Hi stória foi o maior 

objetivo desta pesquisa. Nesse contexto, a "fala" de Jaqueline, 12 anos, 

uma das alunas da turma do 5° ano do ensino fundamental participante da 

pesquisa, apresenta e representa o que encontramos quando nos propomos 

a investigar as idéias das cri anças e adolescentes sobre o conhecimento 

histórico. 

As falas , gestos, interações, atividades como textos e desenhos rea

lizados pelos alunos foram às fontes para o estudo que partiu da hipótese de 

que o trabalho com a cultura material , com o patrimônio cultural da comuni

dade, potencializa a criação de sign ificações para categorias e conceitos 

históricos e o estabelecimento de relações di ferenciadas das crianças com 

a História no processo de sua aprendizagem. 

O conhecimento histórico di fercncia-se de outros tipos de conheci

mento pe la centralidade da dimensão te mporal - a perspectiva de investiga

ção e análi se das ações e pensamentos humanos no te mpo. Mudanças e 

continuidades, movimentos temporai s diversos, ritmos e durações . O tempo 

histórico inclui a cronologia, a sucessão, a ordenação, a s imultaneidade e a 

quantificação, mas não pode ser resumido a estas categorias. Sua natureza 

social é ampla, diversa, marcada pela articulação enh·e passado, presente e 

' Dissertação de Mestrado. Orientadora: Professora Doutora Katia Maria Abud - FEUS P, 2006. 
reginamribeiro@gmail .com 
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diferentes gradações, para historiadores, educadores, crianças, adolescen

tes, jovens e adultos. No campo teórico da disciplina, no campo do desen

volvimento cognitivo e no educacional, mais um desafio se apresenta: a 

caracterização do processo de aprendizagem histórica a partir da natureza 

do conhecimento histórico e de como categori as c atividades centrais do 

pensamento histórico são construídas pelas crianças. 
A construção do pensamento histórico depende de um processo de 

desenvo lvi men to cogni tivo. afetivo e social que se inicia antes da 

escolarização. Porém, é na escola que se promove o processo sistemático 

de aprendizagem que envolve diversos conceitos referentes ao tempo. ao 

passado. à memória e à área da História. Pensar historicamente requer 

capacidades cognitivas distintas, porém se estas forem articu ladas às fun

ções e objetivos sociais da área. instrumental izam o sujeito para compreen

der as ações, pensamentos e projetos humanos no te mpo. experimentando a 

temporaliclade como forma de orientação na vida prática, em forma de me

mória e com espíri to crítico para reconhecer c combater manipulações his

tóricas. (MATOZZI, 1998; RÜSEN, 2001). Assim, o pensamento histórico 

pode ser definido como uma qualidade ou capacidade intelectual e afeti va 

de re lac ionar-se com o tempo, para além da constatação de sua passagem, 

das mudanças inexoráveis e da memória individual. 
Para articular as questões que envolvem a construção do pensamen

to histórico e analisar aspectos da aprendizagem histórica, junto à investiga

ção de campo, tomamos como referênc ias teóricas os estudos voltados para 

os processos de construção indiv idual e cole ti va do conhecimento. 

Adentramos os campos da psicologia do desenvolvimento e aprendizagem 

de base sócio-i nteracionisla com Liev S. Vygotsky cujo trabalho procurou 

entender corno a criança insere-se no universo cu ltura l e social de sua co

munidade. tornando-se um ator parti c i pati v o e construtivo. Vygotsky inves

tigou como os processos intcrsubjetivos (socialização) interferem no desen

volvimento intra-subjetivo (cognição). Para ele, na medida em que os sujei

tos inleragem com o mundo, produzem conhecimentos acerca deste e si

mu ltaneamente, constroem as estruturas necessárias para o desenvolvimento 

de processos psicológicos superiores. Esse processo é possível a partir do 

papel exercido pela mediação simbólica, em especia l ela linguagem do grupo 

cultural ao qual pertence o sujei to, nos processos de formação de conceitos, 

pri meiramente os espontâneos e posteriormente os científicos. Estes ele

mentos med iadores são compostos por substratos sociais, produtos do de

senvolvimento histórico, notadamente signos cul turais; entre os quais se 

encontra a dimensão temporal. Estes signos são internalizados pelos sujei

los num processo ativo e criativo, de interação e reconstrução constantes. 
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O aprofundamento da compreensão de como o "social" interfere na 

apreensão dos conceitos, noções e categorias trabalhados pelo conheci
mento histórico escolar, levou ao ãporte da teoria das Representações Soci

ais desenvolvida por Serge Moscovici (1961), para quem estas possibilitam 

compreender o "peso" do social na produção de conhecimentos. O papel 
das " representações" no processo de desenvolvimento cogniti vo, afetivo e 
social não é apenas de fonte de informações c conceitos, mas de construtor 

de formas específicas de compreensão, as representações são compreendi
das como modalidades de conhecimento no e do coleti vo. 

A representação social é, para Moscovici (2003), umafonna de co
nhecimento especifica, particular, cujo pape l social é a criação de teorias 
coletivas sobre o real, s istemas que tem lógica e linguagem próprias, uma 

estrutura de implicações baseada em valores c conceitos que "determinam 

o campo das comunicações possíveis, dos valores e das idéias compartilha
das pelos grupos e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis ou 

admitidas". (MOSCOYICI, 1978, p 51). No ente nder do autor, com isso 

ocorre a construção de um universo consensual (l inguagem, valores, con

ceitos) entre os sujei tos de diferentes idades, níveis soc iais, econômicos, 
cu lturais. 

A compreensão destes processos foi articulada às reflexões teóricas 

sobre a especificidade da aprendizagem histórica e da construção do pensa
mento hi stórico, permitindo uma compreensão de como e porque percep

ções, concepções e atribuições são mantidas, refutadas ou transformadas 
pelos alunos. Para a lcançar o objetivo de identificar c analisar as idéias das 

crianças durante o processo de aprendizagem histórica, a pesqui sa de cam

po foi rea lizada em sa la de au la, com o trabalho de observaçüo partici
pante, em que se realizou uma descrição que e1~{atizou a compreensão, 
mais do que a "listagem" dos fenômenos. Os procedimentos inspirados 

nas contribuições da pesquisa etnográfica interpretativa possi bi I i taram 
abordar o universo da sala de aula, por meio de diferentes formas de regis

tro e graus de compreensão das idéias expressas pelas crianças. Assim, em 

busca da "descrição densa" das idéias manifestadas em aula, no primeiro 

momento acompanhei e participei das atividades realizadas pe la Professo
ra, observando os comportamentos, atitudes, formas de participação, ex

pressões de rejeição, modos de interação, opiniões e sentimentos dos al unos 
diante de suas propostas. 

Na segunda fase da pesqu isa, acompanhei as atividades com a me
móri a c história da escola e do bai1To. A professora in ic iou estas atividades 

com a aplicação de um questionário para o levantamento do que os alunos 

conheciam da história da escola e suas hipóteses para possíveis fontes hi s-
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tóricas sobre a escola e o bairro. Em seguida, foi organizada uma seqüência 
de atividades que procuraram arlicular os aspectos da memória de ex-alu

nos, professores c funcionários a respeito dos trinta anos da esco,la e da 
comunidade sobre a história local. O trabalho culminou com a v1s1ta a ~ape
la de São Miguel Arcanjo. construída em 1622. em que as crianças reglstré~
ram a ex periência em desenhos, fotografias c textos e finalizou com a ana
lise de imagens do bairro em diferentes épocas (1930-1950). Os trabalhos 
foram concluídos com a montagem de um painel e m que as cn anças expu

seram os materiai s, impressões e conclusões das atividades realizadas e 

expressaram o conhecimento construído a partir delas. A 

Durante a visita, as crianças realizaram atividades envolvendo tres 

dimensões de análise: exercício de observação, levantamento de in ferências 

c conjecturas a respeito do espaço e das relações das pessoas ~om o lugar. 
Cada dimensão trabalhada refere-se a categorias c conceitos lundamentms 

para a compreensão da natureza do conhecimento histórico. Ao colo~m· as 
crianças em contato com uma evidência do passado, a Capela construtda ~o 
século XVU, único vestígio de cultura material do antigo aldeamento de Sao 
Miguel ele Ururaí presente no bairro, possibilitou-se que elas exercitassem a 
observação, a experiência sensorial e a imaginação histórica. O .traba

lho por elas realizado mostrou que todo "vestígio" precisa ser 1n_vesttgado, 

questionado e relacionado a outros para o conhecim~nto da h1stona de seu 

tempo. A percepção das estruturas, formas e matena1s reve:aram~no como 

produto do trabalho humano, de uma determinada organ1zaçao soc1aL d:t~m 
período histórico. A Capela é evidência de um modo de vtcla espec1f1co, 

cujas relações políticas e sociais, crenças e valores eram pautados pela 

religião, pelo catolicismo. . 
As crianças, ao identificar e reconhecer a função da Capela, di-

mensão expressa na descrição dos materiais que a compõem, na sua. ru~cl
onalidade e na datação da edificação, procuraram mostrar a sua anngurda-

. L · .,.. ·- d· Capela e 
de, 0 seu pertenci menta a outro tempo. Na rc ent1. tca~ao _ a . 
seus objetos, as crianças usaram com freqüência a qualtf1caçao de .anttgo, 
antixa. muito antiga lUtO só como localização em 11111 tempo dtsta11te, 
mas acrescida do significado de original, belo e importante. Os textos 
abaixo, transcritos na íntegra. são representativos da produção escnta sobre 

a Capela. 

Des da época da construição da Capela de barro ela é mu ito decorada 
luzes tlores e santos para resa muitas pessoas c a Capela nã~ é só ho111ta por 
dentro como por fora é wdo lindo lindo. O meu irmão foi ballsado aqut nessa 
igreja. Ela é muito antiga faz 3080 anos e aqui cu si r sei] sobre a Capela. (P. e 

TI. 11 anos) 
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A igreja é feita e taipa de pi lão é decorada com santos. Lfoi feita] por 
índios e os padres para resar. [Escolhemos] Por que a igreja é um monumento 
cultural. O passado teria muitas guerras. As pessoas no lnãoj pregava 
[brigavam], não tinha poluição e nem desmatamento. (Alunos 1., J., L., M, R.) 

Os tex tos mostram como as crianças identificaram e descreveram a 

estrutura, o espaço e a matéria-prima que compõem a Capela, procurando 

datar o período em que foi construída e reconhecendo sua função no passa

do. Um dos aspectos ressaltados pelas crianças foi o da re ligiosidade asso

ciada a valores e comportamentos positivos. Essa interpretação dá ao pas

sado, às relações entre as pessoas, a qualificação de " melhor", mais hannô

nica que no presente. O aspecto relig ioso não foi enfatizado durante a vis ita 

pela mediação dos zeladores e professoras, mas este ficou evidente na re la

ção das crianças com o espaço desde a sua entrada, o que pode ser obser

vado nas pri meiras fotografias tiradas, em que algumas cri anças f izeram 

"poses" ajoelhadas diante do al tar. Posteriormente, os espaços e objetos 

presentes nos desenhos reafi rmam esse reconhecimento restrito à r unção 

da Capela enquanto espaço re ligioso. 

As conjecturas relativas às pessoas do passado e suas relações 
com o lugar são marcadas pelas mesmas idéias com as quais rea lizaram as 

identificações do local e o reconhecimento de sua jimção religiosa: o 

passado seria "di ferente" e essa diferença é qualificada e justificada por 

uma idéia geral de " não ser de nosso tempo" . As representações de g rupos 

pa1ticulares - índi os são pacíficos, os padres são bons, homens brancos -

mediaram a construção de inferências e conjecturas, a parti r da articulação 

destas com os sinais concretos que conseguiram identificar na Capela. 

... eu imagino que era bem diferente de hoje eles estam ai metam no a igreja. 
[Imagino as pessoas] com roupas e coisas da época. (D. c I. 11 anos) 

... [a Capela] Seria mais baixa e com mui to mais fontes históricas. As pessoas 
viviam em casas de ban·o, não tinha muitos meio de transporte e a capela era 
o centro da sua aldeia. (E. e W. 12 e 11 anos) 

Conteúdos de origens diversas contribuíram desigua lmente na cons

trução das idéias infantis sobre a historic idade da Capela, principalmente 

oriundas do imaginário social sobre o período histórico em questão. com 

informações do senso comum que circulam em diferentes ambientes - fa

mília, mídia, escola. Algumas crianças durante a visi ta se referiam às infor

mações que os pais, irmãos ou tios haviam dado sobre a Capela: "ela é do 

tempo dos índios"; "ela é mui to velha"; "minha avó se casou aqui , a Capela 
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. . . . f to" Outros conteúdos têm origem nas informa-
era ma1s bon1ta, eu Vl a 0 · . d 

- I' agem dos meios de comunicação de massa e de pto u~os 
çoes e mgu, . - · . t)· " índws 
midiáticos (cinema, games, minisséries de telev1sao, mteJ ne ;, os he, 

construíram a capela para rezar"; "a capela é igual a da .no~~la . O co:tro~ 
·mento histórico trabalhado pela escola, nas aulas de Hlstona ~em o 

Cl mentos foi evocado no levantamento de hipóteses e questionamentos 
1no ' " . . f'' · ?"· "t -11guém enterrado 
d 

. s dul·ante a visita· aqui Ltnha osseiS. ' em' as cnança. ' · · . . . ~?" 
. ?" " a Capela é do tempo antigo" ' "do que eles VI v ta, e les c~mta o que.. ' 

aqu1 · ' . I? "( . ) .. f· c pela] Sena mms bat xa 
" tinha dinossauro em São Mlgue . ... stc ' ... a a ' 

c com muito mai s fontes históricas." . , . .· , _.. _ 
A Ca e la, tomada sob o concei to de fonte hlstonca, suget ~u as ct tan 

ças idéias, ~ovas hipóteses c fatos, pote~ci:dizanclo a const~·uça~ de_ um: 

aprendizagem significativa de temas da h tstona local e suas ~~~~Ç(~.~s com 

1 
. , . ·otlal c nacl·onal A atividade contnbulu para que ,ts Cl mnças se 

11ston a regt ' · , · · 

' 
, . m" das pessoas e grupos do passado que constrlllram, utiliza-

' aprox1masse ' · · d 
d
.t .... m e preservaram o espaço. Nesse sentido, a Capela po e 

ram mo 1 1ca1 a . . , f · . , 
. ' . d 'd· omo parte de um "meio ambiente ht stónco 'e ot posst-
ser comp1 een 1 <1 c . , . d . 

I 
. . ' ltma fot·ma de acesso a um contexto social e htston co e outto 

ve v1Yenc1at ' . · ' 1 
t o rocedimento não só antes desconhecido como t ido como lmpossiVC 
e~pl ' pmas delas A atividade de visita à Capela propiciou que as cn anças 
po1 a gu ' ' · · - · d ~ · 

. sem a compreender que os vestígios do passado sao evt enclas e 

~:~:~a:er tratados não apenas como suportes de in:~rmação, .mas como 

I 
". ela" que permite articular o mundo vtslvel (o plesente) ao 

a go que 1 e v , . . 
. . , ( . d )2 Nesses obJ·etos é possível e ncontrar respostas a ques-
1nvlsJvel o passa o · · ' _ .- 1 . 
tões sobre sujeitos do passado, na medida em que sao produçoes l umanas, 

, . . do trabalho dos valores, dos sentimentos destes. Desse 
possuem as ma1 cas ' . . ·f , _ 
modo, a história começa a fazer sentido para os alunos e torna-se sigm lca 

tiva e m seu cotidiano. . ,. . . _ . ._ 
A parti r da identificação e análise das !delas e replesentaçoes, ~o.n~ 

. " , tese" com as conceitualizações das cnanças relativas as 
trulll-se uma SI n . · 1 · , . · 

- de ten·lpo panado e história, suas defintções para fonte ILStol t-
noçoes , · · . 
ca e sua função. 

0 Tempo e o Passado 

I · t ' i co apresentaram a 
As defin ições das cri anças para tempo us or . 

consciência espontânea de sua passagem, relação com os mstrumentos co-

rr . llu ·al do lcmpo - ludo 
2 O invisfvcl é ludo que cslá fora do espaço do sujeilo- de~puço pslc~, cul 9~5' 

_ · à minha experiência concrela 1re1a. Offi1•111• • 
aquilo que nao se assoc1a • • 
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Lidianos de marcação e mensuração do tempo -o relógio, o calendário. As 

crianças estabelecem uma relação direta entre tempo e mudança, tempo é 
transformação. A percepção das mudanças é expressa na diferença entre 

o "antes e o depois"; operacionalizada pe la comparação entre "antes c 

agora".Yygotsky ( 1998: 111 ) chama a atenção para essa característica 
cognitiva na infância- a consciência da diferença surge antes da consciên
cia das semelhanças. A consciência da semelhança ex ige a formação de 

generali zações ou de um conceito que abranja todos "os objetos", portanto é 

mais avançada que a da diferença, esta pode ser alcançada por outros meios. 
Quando em a lgumas atividades (entrevistas, leituras de textos e imagens) 

as crianças foram solicitadas a refletir sobre " permanências e conti nuida
des" ou semelhanças entre o passado c o presente, e las tenderam a respon

der genericamente, com justificativas univcrsali stas e por vezes contradit6-

rias "sempre foi assim". Nesses momentos percebe-se o conflito entre o 

que a intuição infantil, seus conhecimentos espontâneos. lhes di ze o que o 
conceito ou conhecimento do passado hi stórico lhe apresenta ou põe em 

qu es tionamento. Ass im, a ap rend izage m hi s t6rica é um processo 
"contraintuitivo" para a criança (LEE, 2003). E la aprende cotidianamente 

que o tempo é passagem, transformação. Em História e la é incitada a ver 

as múltiplas características do tempo histórico, dentre e las as de continui

dade, para poder compreender acontecimentos do passado. Esse confronto 
de representações sobre o tempo mostra-se fundamental para a percep

ção da historicidade e para a construção do pensamento hi stórico. 
Na pesquisa empí1ica encontrei uma representação de tempo históri

co como sinônimo de antigo. Há uma coJTelação entre "passado como algo 

distante" e "tempo como passagem" para resu ltar numa representação de 
que tudo o que ficou " para trás" é antigo, independente da sua distancia 
temporal: 30, 300 ou 3.000 anos têm o mesmo status de antiguidade para as 

crianças. O passado é quase sempre algo "distante", po1tanto "estranho" c 

"diferente" por natureza. Tais concepções difi cultam diálogos e aproxima

ções com a realidade presente, conforme se pode observar nas citações 
abaixo: 
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Tempo histórico é um tempo bem antigo, bem longe de nós. (R. llanos) 

Nosso tempo não é histórico, porque nós temos relógio ... (M. 11 anos) 

O passado teria muitas guciTas. As pessoas no pregava (brigava), não tinha 
poluição c nem desmatamento. (Alunos I., .J., L., M, R.) 

-

As operações temporais: datação, duração e periodização. 

As crianças demonstraram preocupação com a datação, mas apre
sentaram dificuldades relativas ao domínio da mesma assim: confundiram 

datação e duração ou ainda operaram com a relação causal e não com a 
cronológica. A Cape la é de um "tempo antigo" , portanto "380 anos". "3080 
anos", " 1622 anos", "383 anos" se cqui valem temporalmente considerando 
o crité rio de "antiguidade". A Capela pertence a um período histórico que as 

crianças, não atentas à cronologia para localizá-lo precisamente, generali
zaram como "antigo " o que deu ao objeto, os mesmos atributos dessa 

qualificação: 

( ... )escolhi a capela de São Miguel Arcanjo porque ela é muito velha e até 
hoje está em pé apesar de passar por duas reformas. (C. 11 anos) 

A igreja tem 1622 anos de fu ndamento, o altar principal e o lateral foram 
reconstruídos a muitos anos (os) bancos aparentao ser muitos velhos e eles 
são pretos. (M. V. 11 anos) 

O Passado e a História 

A representação espontânea do passado pelas cri anças como sinôni

mo de antigo, como um tempo distante impossível de ser "acessado" no 

presente, a não ser na forma de memória, coloca as crianças frente a um 
dilema cogniti vo e afetivo ao definir que a História contem os- "embriões 

do presente" (expressão de Piaget), mostraria a "origem dos antepassa
dos". No entanto, para elas, inicialmente, só é possível saber "o que aconte

ceu", "se estivessem lá" ou "por alguém que viveu" para confirmar o "acon

tecido". 
Para resolver o problema, alguméls se valem da possibilidade de uso 

da imaginação - quem escreve a História " imagina" o que aconteceu ou 

também pode usar uma espécie de " máquina do tempo" para ter acesso aos 

acontecimentos do passado c trazê-los para o presente. A idéia do "historia
dor perdido no tempo" não é uma metáfora, mas uma forma de explicar a 

relação de causalidade entre o passado e presente. O passado só pode ser 

conhecido se houver com ele um contato físico, como a entrada em uma 
"máquina" para se chegar a um espaço concreto, de onde os vestígios são 

arrancados e transportados para outro espaço - o presente, onde serão 

estudados. A História a princípio é ininteligívcl , pois se não há testemunhas 

dos acontecimentos, não há memória e não existe forma de "saber o que 
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aconteceu" . Ao serem apresentadas aos conceitos de fontes e vestígios 
históricos as crianças inicialmente os compreendem dentro do mesmo 

parâmetro, es tes serão validados se houver um " informante" (o hi storiador 
que foi buscá-lo, por exemplo) que confirme o que a "rontc" apresenta. 
Assim, a criança consegue dar concretude ao conceito de evidência, ao 

trabalho do historiador a parti r de uma fonte histórica. 

O trabalho com fontes da história local: imagens e elementos do 
patrimônio mostraram às crianças que estes materiais podem ser tanto ou 

mais " informati vos" do que o testemunho das pessoas. A História e a me

mória não se constituem apenas de "depoimentos de quem viveu no passa
do", mas podem ser trabalhadas a partir dos si nais que o passado deixou, 

evidências de acontecimentos, modos de vida e valores sociais. A experiên

c ia com a memória e história local ressigniricou o conceito de "vestígio 

histórico, o suficiente para que as crianças começassem a reconstruir seu 
conceito de tempo histórico, passado e história. Como ressalta Ashby (2003), 
"Desde que os alunos possam compreender que os historiadores podem 

fazer infe rências que não dependem de a lguém estar a dizer a verdade, 

porque as fontes são vestígios de atividades e de interacções, assim como 

os re latos, podem começar a considerar as fontes como evidência". 
A visi ta e o trabalho com a Capela deram novo sentido para "vestígio 

histórico" como evidência de um outro tempo. Possibilitou às crianças ques

tionarem e superarem a idéia que associava fontes e vestígio históricos a 

"fósseis". Porém, essa representação não foi totalmente excluída, pois 
revisitando a classe e mantendo diálogo com as crianças, pude perceber a 

permanência de idéias formu ladas desde as primei ras aulas. 

T.F.: Os historiadores conseguem contar a história quando acha algum fóssil... 
Pesquisadora: E o que são os fósseis? 
T.F.: Eles vão nas cavernas e vem umas caricaturas ... 
J.: Não, eles vão buscar no passado, assim, nuns lugares assim, 
que tem uns negócios lá, eles vão e procura quando eles acham eles escrevem 
um pouco sobre as coisas traz para outras pessoas conhecerem. 

Pesquisadora: E o que são esses negócios? 
J.: Fósseis históricos ... 
T. F.: Ah tem outros fósseis ... fósseis,é ... fotogratias, 
R.: Ah não, isso não é fóssil! 
T. F.: É sim, que nem assim ossos, objetos ... 

A compreensão da Capela como uma evidência do passado possibi li

tou também que as crianças imagi nassem as pessoas que viveram em dire

rentes tempos, seus modos de vida, organização social, crenças e valores. 
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As representações dos que vi v eram em sociedade do passado como 

"diferentes", "estranhos", marcadas por estereótipos originados no sen
so comum e imaginário soc ial, parece não satisfazer a maioria dos alunos. 

Essa insatisfação é perceptível nas respostas orais, mais do que nas escri

tas. Por meio de gestos, olhares, expressões faciais e corporais, manifesta

ram essa insatisfação com a insuficiência ou inadequação das suas próptias 

respostas. A consciência da incompletude é expressa em frases como "Eu 
acho q11e foi assim ... ", ao f inal das afirmações, mas sem muita convicção. 
a entonação nos leva a crer que ela sabe dos limites do seu raciocínio. 

Tem-se aqui o que Vygotsky caracteriza corno conceito espontâneo 

um conceito impregnado de experiência pessoal, do qual a criança só adqui

re consciência relativamente tarde, quando é capaz de dcrini-lo em pala

vras com significado. Ou seja, ela possui o conceito (capaz de definir o 
objeto ao qual se refere no caso Capela, Tempo, História e Passado), mas 
não está consciente de seu próprio pensamento, do sentido que atribui a 

estes. Ao participar de uma atividade em que teve que pensar sobre suas 

próptias idéias e conceitos, a criança "perdeu" a certeza sobre eles c espe

ra que o professor lhe ajude a desvendá-los. Como nos trechos do diálogo 
abaixo, dois meses após a visi ta e o encetTamento das atividades com a 

memória e história local: 

A. Tempo é uma coisa de previsão, que vai acontecer dos tempos antigos ... 
I. É estudando o tempo, você pode saber como o fu turo vai ser ... 
se vai ter carro voando, shopping center no ar Lexpressão de dúvida] 
C. Para mim tempo histórico é aquele tempo de antigamente, antigo, é, hum ... 
Eu acho né ... Lexprcssão facial de dúvida]( ... ) 

Os alunos participantes da conversa acima são considerados na tur
ma como bons alunos, acompanham o "conteúdo" trabalhado, realizam to

das as atividades, têm boas "notas" . No entanto, têm poucas oportunidades 
durante as aulas de conversarem c rcrletirem sobre os conceitos, temas e 

atividades que realizaram. Neste pequeno trecho é possível perceber como 

as colocações de uma criança influenciam o que a outra está pensando, cria 

dúvidas sobre suas afirmações. Vygotsky diferencia os conceitos científicos 

dos espontâneos por serem adquiridos por meio do ensino, como elementos 
de um sistema organizado de conhecimentos. Para Vygotsky quando os 

conceitos científicos são transmitidos em situações formais de ensino são 
internalizados pela mente infanti l por um processo de desenvolvimento 

que pressupõe que outras funções intelectuais se desenvolvam - atenção 

deliberada, memória, lógica, abstração, capacidade de comparação e dife-
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rcnciação. Estes processos, em sua complexidade, não são dominados pela 
aprendizagem inicial, muito menos pela exposição verbal - oral ou escrita
do conceito. Passam por um processo subjetivo em que os concei tos espon
tâneos influenciam na sua recepção, reflexão e significação. Logo, o desen
volvimento dos conceitos espontâneos e científicos caracteriza-se por uma 
relação dialética e complementar. 

Na aprendizagem histórica em que a interpretação dos conceitos e 
acontecimentos pelas crianças se realiza de forma complexa, articulando 
diversos saberes soc ialmente construídos e valorizados, identificar e anali
sar os conceitos espontâneos e representações sociais que os compõem 
torna-se um dado importante para compreender como as crianças compre
endem, representam a História e constroem formas de pensamento históri
co. Por conseguinte, propiciar às crianças a oportunidade de confrontarem 
suas concepções, questionarem, debaterem entre si, permite que e las pos
sam tanto pensar em temas e questões que não se apresentam "espontane
amente" à sua consciência e quanto buscar informações entre seus pares 
para resolverem o problema explicitado. 

Os resultados das análises na pesquisa realizada contribuem para a 
compreensão das idéias e representações do conhecimento histórico pelas 
crianças, ao evidenciar o papel dos processos de representação mental 
(VYGOTSKY, 1998) c social (MOSCOVICI, 2003) nas formas como es
tas se aproxi mam, interpretam, compreendem e expressam o conteúdo his
tórico escolar, bem como nas especificidades da construção dos conceitos 
históricos no processo de aprendizagem escolar. Crianças e adolescentes 
desenvolvem o pensamento histórico quando participam de si tuações de 
aprendizagem que consideram, em seu desenvolvimento, as vivências, co
nhecimentos prévios e representações com os quais lidam cotidianamente. 
A diversidade de formas de pensamento e compreensão em História está 
assentada bases comuns a todos os sujeitos: as especificidades do desen
volvimento I pensamento infantil e adolescente nos processos de constru
ção de conceitos. Os conceitos são internalizados por uma mediação dos 
signos culturais, notadamente a linguagem do grupo social. A outra base, 
intrinsecamente articulada à primeira, constitui-se do universo histórico, so
cial e cultural dos sujeitos, onde são construídos os signos mediadores, em 
forma objetos e bens culturais ou circulam como conceitos c representa
ções. A criança como sujei to históri.:o-social participa desse universo, ad
quire e constrói concepções, compartilha das representações de sua comu
nidade. Nesse processo, ela internal iza também valores de espaços distan
tes, comunidades hoje aproximadas pelos meios de comunicação de massa, 
pelo modelo econômico e valores neolibcrais sintetizados no concei to de 
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mundo globalizado. 
O processo de realização da pesquisa empírica c seus resultados 

mostram o que há no caminho quando se pretende qualificar o ensino da 
Históri a a partir das reais capacidades e potencialidades das crianças e 
adolescentes. A referência será sempre a natureza do conhecimento histó
rico, porém articulada ao seu papel social: o objetivo de construir a consciên
cia da historicidade das relações humanas- em suas dimensões políticas, 
econômicas, culturais,- cujos objetivos são a identificação, compreensão c 
proposição de transformações para os problemas da vida social no presen

te. 
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Representações sociais e a construção da consciência histórica 

Ronaldo Cardoso Alves 
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Faculdade de Educação da Universidade ele São Paulo (BR) 

[ .. . ] o pensamento é um processo genérico c habit ual da vida humana. 

A ciência é um modo patticular de real izar esse processo. 

O homem não pensa porque a ciência existe, 

mas ele faz ciência porque pe nsa. 

.Iom Rüsen' 

O presente artigo tem como fundamento a dissertação de mestrado, 
de mesmo título, recém apresentada ao Programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP). Nesse 
sentido serão aqui apresentados, de forma resumida, o percurso da pesqui
sa, seu embasamento teórico-metodológico e, finalmente, algumas conclu
sões e inquietações por .e la suscitadas. 

O trabalho teve como objetivo estudar a construção da consciência 
histórica em alunos do ensino básico a partir do encontro/confronto, em sala 

de aula, dos diferentes saberes oriundos do senso comum c da ciência da 

História, por meio da análise das representações sociais constituídas por 
seus sujeitos: alunos e professores. 

Para a efetivação de tal proposta foram construídos instrumentos de 

pesquisa que uti lizaram recursos da etnografia como a observação parti ci
pante, a seleção de informantes e a realização de anotações de campo. Tal 
percurso abriu espaço para a aplicação de outros instrumentos como a pes

quisa do "Perfil Discente"- questioná1io preenchido pelos alunos das esco
las pesqui sadas - que possibilitou a realização de um "mapeamento" dos 
aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos que desembocam no es

paço escolar por meio de seu público discente e, finalmente, uma entrevista 
com alunos e professores, que teve como objetivo coletar as expressões 

individuais e coletivas do grupo em re lação a um conceito discutido em sala 
de aula. 

I ronaldoc_br @yahoo.com.br 
2 RÜSEN, 2001. 
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A pesquisa foi realizada com alunos e professores do ensino funda
mental (8a. série) e do ensino médio (3a. série) de escolas si tuadas na peri

feria da Cidade de São Paulo, mais precisamente na Zona Noroeste, distrito 
de Brasi lândia3 . Trata-se de uma região de grande carência sócio-econômi

ca caracterizada pela forte influência da migração. sobretudo nordestina, 

pela baixa escolaridade e, conseqüentemente, pela pouca empregabilidade 
de seus habitantes. S ituação que remete a uma renda insuficiente para a 

satisfação das necessidades das agregações familiares existentes na maio
ria das residências. 

Esse quadro leva muitos alunos à tentativa precoce de ingresso numa 
atividade econômica com o objetivo de auxili ar (ou até sustentar) a constru

ção ela renda familiar, situação que gera evasão escolar, sobretudo na tran

sição entre os ensinos fundamental e médio. Por outro lado, um grupo de 
alunos tenta combinar os estudos com o trabalho, principalmente aqueles 

que constituem precocemente sua própria família. A essa difícil re lação da 
educação escolar com o trabalho soma-se outro componente: a inexpressiva 
acessibilidade ao lazer e a bens culturais seja por motivos econômicos, seja 
por poucos espaços proporcionados pelo Estado nessa região. 

Consciência Histórica e Representações Sociais 

Dentre os conceitos que têm sido estudados na área da Didática da 
História ao longo do tempo, destaca-se o de consciência histórica. Segundo 

o autor alemão Jorn Rüsen, consciência históri ca é "a [ ... ] soma das opera
ções mentais com as quais os homens interpretam sua experiência da evo

lução temporal de seu mundo c de si mesmos de forma tal que possam 

orientar, intencionalmente, sua vida prática no tempo". (200 1, p. 57). 
Rüsen acredita que a consciência histórica é um fenômeno que emerge 

do encontro do pensamento hi stórico científico com o pensamento histórico 

gera l. Como tal , sua presença nas pessoas pode ser averiguada por meio da 

aná lise do cotidiano de suas vidas com o-objetivo de apreender as mentais 

que as fazem pensar historicament~. Operações que se tornam evidentes 
somente quando se consegue apurar seu grau de importância na vida práti 

ca, o sen tido de suas ocorrências e os resultados delas gerados. Dessa 

forma a consciência hi stórica transcende "a dis tinção entre teoria c práxis, 

3 Essa região é uma das mais carentes da Cidade de São Paulo. Segundo dados do CEDEC (Centro 
de Estudos de Cultura Contemporânea), que realizou uma pesquisa sobre a juventude da Cidade de 
São Paulo, l:l rasilândia se encontra entre os distritos de piores condições de vida e laLer rara os 
jovens (é o sexto dentre noven ta c seis existentes na Cidade). CEDEC. Mapa da Juventude da 
Cidade de São Paulo: Relatório Final. São Paulo, julho de 2003. 
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entre conhecimento histórico no âmbito da ciência da história e aplicação 
desse conhecimento fora da ciência, e busca conexão ínti ma entre o pensa

mento e a vida, na qual (suas) operações são reconhecidas como produtos 

da vida prática concreta." (2001, p. 55). 
Nesse sentido, a ciência da História, com sua teori a e metodologia, 

atua como formuladora de proposições históricas que contemplem a de
manda de orientação prática no tempo. Trata-se de narrativas que chegam 

às pessoas pelos meios de comunicação e, principalmente, pelo espaço es

colar: 

r ... j a consciência histór ica constitu i-se mediante a operação, genérica e 
elementar da viela prática, do nmTar, com a qual os homens or ientam seu agir 
e sofrer no tempo. Mediante a narrati va hi stóri ca são f ormuladas 
representações ela continuidade da evolução temporal dos homens c de seu 
mundo, instituidoras de iclentidacle, por meio da memória, e inseridas, como 
determinação de sentido, no quadro ele orientação da vida prática 
humana.(RÜSEN, 2001, p. 67) 

Percebe-se, assim, que o conceito de consciência histórica de Jorn 

Rüsen apresenta uma proposta inovadora sobre a aplicação do conheci
mento hi stórico construído a partir da formação do pensamento histórico 

nos indi víduos. Reconhece a importância da ciência da Hi stória como cons

trutora de um conhecimento histórico que, além de atender à demanda de 

orientação dos indivíduos em seu cotidiano e constituir identidade, cria um 

excedente teórico que não a limita ao pragmatismo dessas funções, mas 

permite sua independência. 
No entanto, sabemos que as pessoas também constroem conhec i

mento fora do espaço escolar. Conversam sobre os mais variados assun.tos, 
discutem teori as, propõem respostas aos diversos percalços que se suce

dem no caminhar cotidiano. Essa forma de conhecimento recebeu o nome 

de representações sociais. (MOSCOVICI, 2001). 
As representações sociais se originam dos encontros das pessoas 

nos diferentes espaços nos quais transitam diariamente. C lubes, escritórios, 

igrejas, bares, ruas, escolas, praças, lugares onde as pessoas discutem os 
mais variados assuntos, analisam situações, propõem alternati vas, ou seja, 

criam verdadeiras "filosofias espontâneas" (MOSCOVICJ, 2003, p. 45) 
que interferem diretamente no cotidiano: na educação dos f ilhos, nas op

ções políticas, nas re lações de trabalho, entre outros exemplos . A matéria
prima dessa interatividadc engloba desde fatos corriqueiros locais até acon
tecimentos de alcance midiáti co global presentes no espaço da re lação 

social dos indi víduos. Nesse contexto, as representações soc iais são"[ ... ] 
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fenômenos específicos que estão relacionados com um modo pa11icular de 

compreender e de se comunicar- um modo que cria tanto a realidade como 
o senso comum.[ ... ]" (MOSCOVICI, 2003, p. 45). 

O estudo do encontro das representações sociais com a construção 
da consciência histórica visa compreender em que medida o conhecimento 

cotidiano, o senso comum, pode ser transformado em conhecimento históri

co, a partir da influência do ensino de História e, num segundo momento, 

como essa transfonnação se revela no cotidiano na forma de ações priíticas 
e distintivas. 

A Pesquisa 

Dois ensaios etnográf icos foram real izados em escolas do distrito de 

Brasilândia. Como o objetivo era a verificação do aprendizado e aplicação 
no cotidiano de um conceito djscutido nas aulas de História, detiveram-se, 

em especial, no acompanhamento das aulas sobre um único tema: a Revo
lução Francesa. 

Objetivou-se, primeiramente, averiguar como os alunos apreendiam 

os concei tos substantivos no estudo da disciplina de História. Entende-se 

como conceito substantivo o "conhecimento de conteúdos concretos sobre 

o passado" que se "referem a conceitos ontológicos da realidade humana e 
social" (BARCA, 2000, p. 25), ou seja, conceitos essenciais a qualquer 
tópico histórico e, igualmente úteis para entender o presente (LEE, 2002), 
por exemplo: nobre, camponês, revolução, democracia, govcmo, comércio, 

burocracia c classe. 

O estudo dos concei tos substanti vos em sala de aula permite aos 

alunos a apreensão de um conhecimento que não esteja atrelado apenas ao 
momento hi stórico estudado, antes o transcende à medida que pode ser 
aplicado a outras culturas e épocas. Uma vez apreendido um conceito subs

tanti vo, o aluno tem a possibi !idade de elaborar suas próprias convicções 

acerca de sua aplicação ao reali zar a análise das diferentes informações 

ori undas dos espaços nos quais transita diariamente. Tem a opor1unidade de 
operar mentalmente seu poder de interpretação, sua orientação temporal, 
sua identificação como ser humano, enfim, sua consciência histórica. 

A temática da Revolução Francesa possibilitaria a análise da apreen

são e utilização de vá1ios conceitos substanti vos como democracia, classe, 

revol ução, entre outros. Dentre as diversas opções fo i escolhido "revolu

ção", por tratar-se de um conceito que tem conotação política muito forte 

no estudo da História, mas que, ao longo das últimas décadas tem sido uti li
zado de diversas maneiras e em diferentes áreas, fazendo com que sua 
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conotação hi stórica nem sempre seja lembrada. 

Após o término do bloco de aulas sobre Revolução F rancesa, foram 

realizadas algumas entrevistas. O critério utilizado para a seleção de alunos 
foi o da diversidade de grupos representada no espaço escolar. Diferenças 

de religião, gênero, idade e constituição familiar (angari adas com a "Pesqui

sa do Petf il Discente") foram levadas em conta. Além di sso, a participação 
em sala de aula e a resistência à prática escolar (alunos indisciplinados) 
também foram consideradas. A idéia foi conseguir uma a mostragem de alu

nos com perfis diferentes que compunham o "ethos" cultural da comunida
de escolar pesquisada, de forma a possibilitar a coleta de diferentes opiniões 

acerca do conceito substantivo trabalhado nas aulas e suas diversas apl ica

ções cotidianas na forma de representações sociais . D uas perguntas foram 
feitas. A primeira se relacionava ao significado do conceito revolução: 

pu estão 1: O que é revolução? J 
Um primeiro grupo entendeu revolução como reunião de pessoas ou 

mesmo de toda sociedade em torno de um objetivo comum de transforma

ção. 

"Revolução é mudança nas próprias pessoas e na sociedade ." 

"É quando pessoas revoltadas com o que acontece tentam a mudança." 

"Revolução é a manifestação de pessoas que leva à mudança." 

Revolução, para um segundo grupo, relacionou-se ao processo de 
mudança política, no tocante à possibilidade de expressar posições com vis

tas à consecução de direi tos. 

"Revolução é a possibilidade do debate de idéias". 
"É reunir um grupo social para reivindicar os direitos." 

"É um protesto do povo." 

O último grupo relacionou revolução à idé ia de revolta, conflito e 

violência. 

"Revolução é revolta". 

"É o conflito que leva à morte." 
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Nota-se que, após as aul as de Revolução Francesa, a maioria das 
respostas dos alunos entrevistados relacionou revolução à promoção de 

mudanças (conjuntu rais ou estruturais) através da união de pessoas ou da 

sociedade como um todo contra uma situação desfavorável vigente. Nesse 

sentido, o traba lho realizado em sala de aula possibi li tou a alguns alunos 
mudarem um conhecimento prévio estabelecido (embora pouquíssimos ti

nham nesse caso) em favor da compreensão do conceito apresentado por 
uma natTativa his tótica. 

As respostas à primeira pergunta do questi onáti o mostraram que é 

extremamente salutar saber como os alunos interpretam os conceitos subs

tan tivos apresentados em sala de aula. Muitas vezes, a preocupação com a 

apreensão do conceito se li mita somente ao momento histórico em que este 
é empregado. Essa etapa é re levante. No entanto, se houver maior preocu

pação com a transcendência de temporalidade do conceito substantivo, ou 
seja, se a aplicação desse conceito em outros momentos históricos não for 

somente estimulada, mas, devidame nte veri ficada, a possibi lidade de cons

trução de consciência histórica, tal como Rüsen preconiza, se amplia. 
Como já observado anteri ormente, o pensamento histótico não se 

forma apenas nos bancos escolares. A soci edade está repleta de alusões à 
História veiculadas diari ame nte na mídi a. Telenovelas de época, filmes, 
minisséri es de conotação histórica, revistas especializadas, programas de 

rádio que aludem à memória histórica, jornais e s ítios da intemet são exem

plos dessa pluralidade de informações históricas que adentrao cotidiano das 

pessoas, ligando-as diretamente a um contexto global. O cotidi ano local das 
pessoas também é revestido de alusões à H istóri a. Antigas gerações trans

mitem seu conhecimento histórico às novas gerações dentro das fam íli as e 

em grupos ou instituições de caráter religioso, político e social. 
Essas esferas do cotidiano (local e global) se encontram à medida 

que as informações veicu ladas pelas diferentes mídias são discutidas na 
convivência di ária nos mais variados contextos sociais: na roda de amigos 

na vizinhança, nos clubes, nas igrejas, nas escolas, nas sociedades de bairro, 

nas organizações não governamentais, entre outros espaços sociais. 
A pluralidade de informações promovida pela era da g lobalização in

fluenciou as esfe ras cotidianas contribuindo negati va mente para a reflexão 

histó rica das novas gerações à medida que o passado histórico passou a ser 
de ixado de lado em favor do imediatismo e da valori zação do pragmatismo 

de uma espécie de "passado próximo", relegado à memória pessoal: 

A destruição do passado- ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam 
nossa experiência pessoal à das gerações passadas - é um dos fenômenos 
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mais ~aracterísticos e lúgubres do fi nal do século XX. Quase todos os jovens 
de ~OJe crescem numa esp~cie de presente contínuo, sem qualquer relação 
orgamca com o passado publico em que vivem. Por isso os historiadores 
cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, tornam-se mais importante; 
que nunca no f1m do segundo milênio. (HOBSBAWN, 1995, p. 13). 

Há, inevitavelme nte, a perda de referenc iais públi cos em favor de 

referenciais privados. E m contraposição a esse estado de coisas é vital 

compree~de_r o passado hi stórico com a percepção de que 0 "presente pri

vado" esta di retamente ligado ao "presente público e este, ao ser rememorado 
futuramente, constitui história."4 

Diante desse quadro, à Didática da História cabe possibilitar não só a 

compreensão dos conceitos substanti vos no aspecto histórico, mas, tam

bém , prover caminhos para compreender como estes são vivenciados prati 

camente no tempo. Nesse sentido, a apreensão das representações soc iais 

c~~s.tru ídas e_vivenciadas a partir de um conceito substanti vo adquirido pos

Sibili ta a avenguação de sua utilização na vida prática dos indi víduos. Assim, 

uma segunda ques tão presente na e ntrevista dos alunos das escolas 

pesquisadas, indaga pela aplicação prática do conceito de revolução: 

Questão 2: Cite um exemplo de algo revolucionário. 

~m _pri_m_eiro grupo representou como revolucionária a atuação de 
grupos e InstitUIÇOes sociais: 

"Movimentos trabalhistas que promovem greves." 
"Sindicatos de trabalhadores. " 
"Sociedades Amigos de Bairro." 

U m segundo grupo e nte ndeu como revolucionárias as expressões 

artísticas do cotidiano local, dando grande distinção à música "rap": 

4_ O ~istoriador Er~c Hobsbawn cita um exemplo dessa prática: "[ ... f os acontecimentos públicos 
sao pmte da textUia de nossas vrdas. Eles não são apenas marcos em nossas vidas privadas mas 
aqudo qt~e ror mo~r n~s~as v r das, tanto privadas quanto públicas. Para es te autor. 0 dia :i o de 
Jane rr o ele 1933 nao e srmplcsrnente a data [ ... ) em que Hitl er se tornou chanccle r ela Alernan h·r 
mas também uma tarde de mvcrno em Berlim quando um 1·uvem d" · · - ~' 

1 • ' ~ qurnze anos e sua rrma rnars 
nova vo lavam para casa, crn Halens~e, ele suas escolas vizinhas c rn Wilmcrsdorr, e em ai um 
ponto do traJeto vrrarn a manche te. Arnda posso vê-la como num sonho." (HOBS13AWN 1 9~5 p. 14) ' .• 
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"O f.QJ2 é revolucionário, é uma forma de protesto." 
"E ... o ITlJ2 fala." 
"A música ... o rap, baseado em fatos reais, fala da vida no 

presente e no passado, para mudar o futuro." 

"O movimento hippie na década de 70 foi revolucionário." 

Um últ imo grupo relacionou revolução com práticas violentas, 

conflitos, rebeliões. 

"A rebeliüo dos presidiários nas prisões" 
"Revolução é revolta" 

"É o conflito que leva à morte" 

Análise das Representações Sociais 

A análise dessas representações sociais dos a lunos permitiu elencar 

três g rupos relacionados à constatação (ou não) de consciência histórica a 

partir do ensino de História: 

1 - Consciência Histórica como orientação prática no tempo 
Os a lunos utilizaram pressupostos da ciência da H istória para se 

o ri entarem praticamente no tempo, pois aplicaram o conceito de revolu

ção a instituições que, em tese, dentro de seu cotidi ano, propõem mu

danças e me lhorias nas condições de vida ("Sindicatos de trabalhado
res", "Sociedades Amigos de Bairro"). 

2 - Consciência Histórica como criadora de Identidade 
Ao "re-apresentar socialmente" o conceito de revolução por meio do 

rap, os alunos demonstraram a construção de consciência histórica nos dois 

aspectos colocados por Rüsen: orientação prática no tempo e constituição 

de identidade. 

Eles satisfizeram sua orientação prática no tempo ao se apropriarem 

do conceito de revolução, trazido da memóri a histórica (exposto em sala de 

aula na temática "Revolução Francesa") e ao representarem-no socialmen

te, por me io de sua aplicação no cotidiano na figura do movimento rap. 
Como criadora de identidade, o fato de representar socialmente "re

volução" como o movimento rap concede a esses alunos e à comunidade 

na qual estão inse1idos, um veículo irradiador de seus pensamentos de for

ma a mostrar a toda sociedade o cotidiano de violência e injustiça a qual são 

submebdos. 
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3 - Consciência Histórica pelo senso comum? 
Ao não compreenderem o conceito de revolução derivado da ciência 

da História e apresentado nas escolas, os alunos utilizaram uma concepção 
de revolução derivada do senso comum tradicionalmente estabelecido pela 
dupla dimensão do cotidiano (violência, desordem, bagunça, conflito) aplica

do na forma de representações sociais. Dessa maneira, a 01ientação prática 

no tempo pôde ocorrer sem a presença da ciência especializada, mas com o 
uso de ' passarlos práticos', vivenciados diária e irrefletidamente por esses 

alunos, pois se encontram numa menta lidade tradicionalmente internalizada 
(LEE, 2002, p. 5). 

O Confronto de Representações Sociais como possibilidade de 
construção da Consciência Histórica 

Um outro aspecto da pesquisa buscou verificar se a compreensão 

dos conceitos substantivos no estudo da História por parte dos a lunos tende 
a ser a mesma que a dos professores, visto que as narrativas histó1icas 
apresentadas no espaço escolar trazem consigo o significado dos conceitos 
que lhe são pertinentes. Estes significados, por sua vez, compõem a deman

da do processo avaliativo pelo qual os alunos são submetidos no espaço 

escolar. Mas, e no tocante às representações sociais, será que as apl ica

ções práticas dos conceitos substantivos discutidos no espaço escolar são 
iguais por parte de alunos e professores? 

Assim, a segunda questão também foi direcionada a professo

res não só das escolas pesquisadas, mas também de outras escolas da mes

ma região: 

Questão: Cite um exemplo de algo revolucionário. 

Um primeiro grupo de professores util izou a rememoração do passado his
tórico como aplicação do conceito substantivo para "re-apresentar social
mente" o que é revolucionário. Como o aluno que citou o" movimento hippie 
da década de 70". 

"A conquista do espaço social por parte das mulheres" 

"Os movimentos feministas no mundo inteiro" 

Um segundo grupo baseou suas respostas em experiências vividas 

ou desejadas na contemporaneidade: 
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"Erradicação do analfabetismo" 
"Democratização da cidadania" 

"Globali za.ção" 

Percebe-se, nesse grupo de respostas, um caráter generalista no qual 

os sujeitos agentes de transformação não são nominados. Diferente1~~nte 
dessas respostas de professores, a maioria dos alunos entrevistados explicitou 

os agentes da mudança apontando instituições sociais (sindicatos e socieda
des de bairro) e movimentos culturais (rap) como práticas revolucionárias, 

demonstrando, assim, maior engajamento na representação social. 

Algumas considerações 

O percurso dessa pesquisa permitiu a constatação de alguns aspec

tos e suscitou novas inquietações. Constatou-se que o ato de compreender 
um conceito substantivo e "re-apresentá-lo" no cotidiano provoca no aluno 

0 exercício de operações mentais que o faz rememorar " imagens" 

disponibilizadas no seu acervo intelectual (advindas do cotidiano " local" e 

do cotidiano "global") de fonna a escolher aquela que atenda socialmente o 

requerido, seja construindo identidade, seja orientando-se praticamente no 

tempo. 
É perceptível também que o professor pode aferir com certa facilida-

de qual compreensão os alunos tiveram do conceito substantivo apresenta

do e discutido em sala de aula, mas não logra igual êxito no que tange à 
constatação de sua aplicabilidade prática na vida dos discentes. 

Por outro lado, a não apreensão do conceito situado historicamente 

fez com que as representações sociais fossem direcionadas a outros cami

nhos. Quando não há o encontro da "vida prática" com a "ciência especi

alizada", os indivíduos tendem a dar conta das demandas de orientação no 
tempo com o "senso comum", ou seja, recorrem a imagens presentes no 
cotidi ano sem a devida reflexão para construírem sua narrativa (ou repre-

sentação social). 
Por fim, esse percurso faz pensar na possibilidade da criação de um 

momento no qual alunos e professores possam socializar e d iscutir suas 

diferentes representações sociais construídas a partir da compreensão dos 
conceitos substantivos estudados em sala de aula. Tal ação poderia consti

tuir-se numa fenamenta poderosa de formação de consciência histórica e 

de maior aproximação do estudo da História da vida prática dos alunos. 
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A produção dos alunos em aulas de História: idéias que o aluno 
tem em relação à narrativa histórica do Paraná' 

Rosi Terezinha FeJTarini Gevaerd
2 

Universidade Federal do Paraná (BR) 

O interesse por esse estudo surgiu a partir de minha pesquisa desen
volvida no mestrado3

. A minha preocupação naquele momento foi investi

gar a presença do ensino de História do Paraná em escolas da Rede Muni
cipal de E nsino de Curitiba (RME). Tendo como categoria de análise o 

conceito de código disciplinar, proposto por Raimundo Cuesta Fernandes 
(1997), procurou-se reconstruir como foi se constituindo o ensi no de Histó
ria do Paraná, procurando identificar as permanências, as mudanças e as 
descontinuidades que se efetivaram desde as prime iras indicações desses 

conteúdos, enquanto saber escolar, até a proposta curricular da RME, de 

1997-2000. 
No processo de pesquisa, ficou evidenciado que ex iste um ensino de 

conteúdos de Hi stó1ía do Paraná, no Ciclo li, especia lmente, na 4" série. E, 

dentre as temáticas selecionadas pelas professoras as mais ensinadas, tanto 
em 3a como 4a série, foram: Estratégias de exploração e ocupação; Origem 

e fundação de Curi tiba; Indígenas; Escravidão; Erva-mate; Tropeiri smo; 
Revolução Federal ista; Imigração; Meu Paraná; Símbolos do Estado. Con

teúdos, acon tecimentos, idéias que foram canonizadas pela narrativa 
historiográfica paranaense e que estão presentes no contexto escolar. 

Diante disso, pretende-se agora no doutorado dar continuidade a esse 

estudo, tendo como referência pesquisas na área da Educação Histórica, 
mais especialmente, na linha de investigação da cognição histórica, a qual 

engloba estudos que têm como perspectiva a compreensão das idéias dos 

1 O presente estudo é o rcsullado parcial da pesquisa que está sendo reali zada no Curso de Pós
Graduação em Educação - Doutorado, Setor de Educação, Universidade Federal do Paran;í, sob a 
orientação da Profa. Ora. Maria Auxiliadora Schmidt. 
2 Doutoranda do Curso de Pós-Graduação em Educação. Setor de Educação, Universidade Federal 
do Paraná; lntegranlc do grupo de Hi stória. Departamento do Ensino Fundamental, Secretaria 
Municipal da Educação de Curitiba . rosifgcvacrd@cuririba.org.br 
3 A disserwção de Mestrado recebeu o título de "1/istôria tio Pom11ú: a cons1rução do c6digo 
disciplinar c a formação de uma identidade paranaense", contou com a orientação da Profa. Dra. 
Maria Auxiliaclora Schmidt, pelo Programa de Pós-Graduação, Setor de Educação, Universidade 
Federal do Paraná, tendo sido defendida em agosto de 2003. 
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alunos em contexto de ensino- aulas de Histó1ia, tomando como referência 

conteúdos histólicos concretos. 
A partir de estudos desenvolvidos nessa linha de investigação preten

de-se fazer uma re lação entre "conceitos substantivos" e "conceitos de 

segunda ordem". No dizer de Peter Lee (2001, p. 15): "Existem conceitos 

substanti vos como agricultor, impostos, datas, eventos, democracia, revolu

ção" que são importantes para o ensino de 1-listória, e "concei tos de segun
da ordem", que dão consistênc ia à essa disciplina, como "narrativa, relato, 

explicação". 
Nessa perspectiva, esse estudo propõe uma relação entre: "concei

tos substantivos", aqui tomados como os conteúdos de História do Paraná, e 

o "conceito de segunda ordem" - narrativas. Essa seria a prime ira parte 
dessa investigação, buscar ver as estruturas das nanativas presentes no 
contexto escolar: as narrativas que a professora seleciona, as presentes no 

manual didático e em outros materiais e as narrativas produzidas pelos alu

nos. 
Concomitante a essa análise pretende-se buscar entender se para o 

aluno isso tem algum significado. Procurar ver as idéias que o aluno tem em 
relação à nanativa histórica do Paraná. Ver como constroem suas narrati

vas para poder entender se esse ensino está possibilitando a formação dé 
identidades. E para ver isso, tenho que ir ao aluno. 

Com essa preocupação, elaborou-se uma questão central de investi-

gação: 
Quais as idéias dos alunos sobre a História do Paraná, como e les 

constroem suas narrativas, ou seja, suas explicações. 
Para responder a essa questão pretende-se, numa breve reflexão, 

buscar mostrar algumas idéias de investi gadores que têm discutido sobre 
narrativas históricas e suas estruturas. 

Nessa linha de pensamento, encontra-se James Wertsch (2004, p. 

49-62) que busca mostrar o papel que as nanativas têm na constituição da 
memó1ia coletiva, distinguindo entre as "nanativas específicas" e as "nar

rativas esquemáticas padrões". Segundo o autor, as "narra ti v as específi

cas" podem ser vistas como "episódica" e "configuracional". A primeira, a 
"episódica" é a nar rativa construída numa perspectiva cronológica e de or

denação temporal que caracterizam tanto as narrativas e os eventos . Ao 
contrário, a segunda dimensão, a "configuracional" transforma os eventos 

numa história. 

Para Wertsch, as narrativas específicas envolvem explicações provi
sórias que constituem um conjunto de eventos explicitados e diferenciados. 

Estes eventos são apresentados como tendo limites temporais e espaciais 
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específicos e os atores são grupos típicos ou indivíduos particulares que 

agem em nome de interesses, ou como líderes de coletividades políticas. As 
narrativas específicas estão mais articuladas à História políti ca. Protótipos 
destas nan ativas podem ser encontrados em manuais didáticos que focali 

zam principalmente eventos como guerras, revoluções e outros aconteci

mentos políticos. 
Segundo Wertsch, as "Nanativas esquemáticas padrões" servem, 

para dar signif icados para a compreensão de dife renças e semelhanças 
entre duas gerações. E las podem ser usadas a partir de várias fontes. Nar

rativas gerais ou generali zações transformam-se em narrativas específicas 

na tradição cultural. São chamadas narrativas esquemáticas no sentido de 

que elas possuem funções abstratas e generalizantes, constituindo espécies 
de "estruturas esquemáticas do pensamento". Elas se constituem como 

padrões de narrativas que impljca que estas estruturas abstratas podem ter 

prioridade sobre diferentes narrativas específicas, cada uma delas com suas 

particulares posições, contextos, datas, e força. 
Este ponto de vista sugere que a memória coletiva constitui não uma 

longa lista de naJTativas específicas sobre o passado, como itens separados, 
mas um conjunto de fenamentas culturais o qual inclui alguns blocos bási

cos construídos sobre o passado. 
As nanativas padrões não são alguma espécie de arquétipos univer

sais, mas elas pertencem a tradições características particulares que podem 
parecer diferentes de um contexto cultural para outro. Ademais, elas não se 
dão à ler para uma reflex ão consciente, mas são utilizadas de maneira iiTe

fl etida, raramente são discutidas. Para o autor, a narrativa padrão usa 

caracteres, eventos, datas, e circunstâncias, que são básicos e relativamen

te constantes. 
Para Jeretz Topolski (2004), as narrativas presentes nos livros didáti

cos e aquelas produzidas pelos docentes tem uma "estrutura (forma) e um 

conteúdo que são o resul tado do funcionamento de distintos mecani smos 

intelectuais e sociais". O autor propõe uma das interpretações possíveis das 

narrativas históricas, e que poderia tornar-se interessante para os especia

listas e m didática do ensino de história. Distingue três estruturas, que tam
bém podem denominar-se "níveis" da narrativa histórica: o nível supe1ficial 

ou informativo (lógico e gramatical), o nível persuasivo ou retórico, e o nível 

teórico-ideológico ou de controle (timão). 
Segundo Topolski, o primeiro nível - o nível informativo, compõe-se 

de orações históricas, com seqüências mais curtas ou mais longas e de 
totalidades narrativas: "passagens, parágrafos, capítu los" entre outras. As 
narrativas podem construir-se de seqüências de orações históricas. A ora-
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ção histórica c lássica é declarativa, mas existem outros tipos de orações: 

"as condicionais, as interrogativas e as imperativas" que têm um caráter 
auxiliar na construção da nanativa. As orações hi stóricas são "factuais ou 
explicativas", ou ainda, "factuais ou teóricas". A característica da oração 

histórica é apresentar "elementos determinantes de tempo e espaço", os 
quais podem ser elaborados de forma explícita ou implíc ita. 

O segundo nível , persuasivo ou retórico, comunica ao leitor as "cren

ças do historiador". Nesse níve l a comunicação se faz pela persuasão, ou, 

no dizer do autor, com "a retórica no sentido aristotélico" . As crenças do 
historiador, que é o autor da narrativa, apresentam dois aspectos: 

- a convicção, praticamente comum a todos os historiadores, 
de que em sua narrati va estão transmitindo a verdade, ou, ao menos, 

de que os e lementos factuais e explicativos de sua narrativa estão 
suficientemente corroborados; 

- diferentes convicções ideológicas em relação com a realidade 
atual e a realidade passada, e, ao mesmo tempo, com a atividade 

científica. 

Nessa perspectiva, as estruturas lógicas e gramaticais só têm um 
significado formal , como " ladrilhos que podem utilizar-se para distintas cons

truções". No dizer do autor, "todas as narrativas são retóricas e torna-se 

impossível separar o conteúdo informativo da persuasão". O historiador 

consegue a persuasão narrativa nos textos históricos por meio de três pro
cedimentos: 

- tomando em conta o conhecimento e os sistemas de valores 

que supostamente têm os leitores (educandos); 

- escrevendo o texto de modo tal que habilite ou facilite a 
transmissão das crenças do historiador, e. 

-empregando tropos retóricos (como uma metáfora) e recursos 
retóricos, além da mera redação do texto. 

O terceiro nível, teórico e ideo lógico, é o nível onde, no entender do 

autor, descobre-se não só o "conhecimento ou a ideologia conscientes" do 
historiador, mas também os " mecanismos e as pressões menos conscien

tes" que inte1ferem na visão de mundo que o historiador tem e o modelo 
para construir a muntiva histórica. 

Propõe alguns elementos que compõe o segundo e o terceiro nível da 
narrativa: o conhecimento preliminar (factual e teórico) à luz do qual o his-
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toriador está estudando e conceitualizando o passado; as convenções lin

güísticas comparti lhadas pelo historiador, que englobam um conjunto de pa

lavras, noções, expressões; os mitos fundamentais presentes no "entorno" 
cultural do historiador, que influem em seu pensamento e sua imaginação a 
modo de uma pressão s1ti generis que orienta seu trabalho; a ideologia 

representada pelo histori ador, entre outros. 
No entender de Topolski, a existência de tantos elementos no terceiro 

níve l da narrativa histórica faz com que o "processo de constmir a imagem 

do passado e de transmitir as crenças do histmiador" torne-se "complexo e 
cheio de tensões". A tensão entre a tendência em "construir novas imagens 
do passado" e a "mitologização (dogmatização) permanente do conheci

mento adquirido"; e a "polêmica entre as ideologias não c ientíficas do histo

riador" c a "ética da investigação da comunidade científica." Para o autor 

essas tensões são as " forças i mpulsionadoras ela historiografi a", bcrn corno 

da didática da história. 
Para Mario C<metero ( 1997), em torno da questão da narra ti v a tem 

ocorrido, nas últimas décadas, um intenso debate tanto entre os historiado

res como entre os filósofos da História. Ao pesquisar alunos de diferentes 
b I " l" idades e diferentes níveis de escolarização, procurou sa er qua o pape 

que os alunos "conferem aos agentes [históricosj dentro da causalidade 

histórica". Pretendia analisar os "tipos de agentes incluídos nas narrativas 

produzidas pelos alunos de diferentes grupos quando explicam porque se 
produziu o 'descobrimento' da América." No referido estudo, os relatos 

produzidos pelos alunos foram analisados considerando dois elementos da 
narrativa que, segundo o autor, são essenciais na explicação de aconteci

mentos históricos: "os agentes, a cujas ações é atribuída a produção de 
determinados acontecimentos históricos, e os motivos que permitem expli

car essas ações." (ibid., p. 93) 
Após as análises dos relatos dos alunos foi estabelecida uma 

categori zação. Inicialmente, em relaçao aos agentes históricos: "agentes 

pessoais, agentes pessoais-sociais e agentes sociais". Em seguida, em rela

ção aos moti vos das ações, foram considerados todos os tipos a que os 

alunos fizeram referência em seus relatos, sendo que os mesmos foram 
distribuídos em cinco categorias: "de procura, pessoais, científ icos, religio

sos, econômicos e políticos." (ibid. p. 93) 
A partir disso, pode-se dizer que em relação às narrativas históricas, 

a minha preocupação no mestrado foi em analisar como a historiografia foi 

produzindo certas narrativas sobre a história do Paraná c como essas foram 
sendo transportadas para a forma escolarizada. A pesquisa nos mostrou que 

isso ocorreu sob a forma de manuais didáticos, regu lamentos e currículos. 
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Pode-se perce ber que as nanativas presentes no contexto escolar privile

giam determinados acontecimentos históricos, como Cerco da Lapa, fun

dação de Paranaguá, fundação de Curitiba, entre outros . Muitas dessas 

narrativas pode-se dizer, foram produzidas no e a partir do movimento do 

Paranismo4
, sendo que esse pode ser considerado o primeiro elemento 

fundante da História do Paraná. 

Sendo assim, te ndo como referência as pesquisas desses autores, 

delineou-se um mapa conceitual para proceder à análise das narrativas pro

duzidas pelos alunos. Esse mapa conceitual será tomado como uma propos

ta prévia por parte da investigadora como um fio condutor de análi se da 

narrativa dos alunos, podendo sofrer modificações no decon er desse estu

do. Como nesse estágio da investigação ainda não se obteve material pro

duzido pelos alunos da escola ora pesquisada5
, passa-se a testar o instru

mento em uma produção coletada durante o mestrado. 

Para tanto, selecionou-se uma narrativa que trata de um conteúdo 

histórico concreto: Ciclo da erva-mate. E ssa narrativa foi esco lhida por 

que esse conceito "ciclos econômicos", assim como, no modelo historiográfico 

brasileiro, no Pru·aná, foi uma forma de explicar a história do Estado, isso 

pode ser observado na hist01iografia paranaense e em manuais escolares. 

Além disso, é um conceito, evidenciado na pesquisa de mestrado, que ainda 

permanece no âmbito escolar. 

Ao analisar a narrativa produzida pela aluna de 4" sér ie, pode-se per

ceber que foi reali zada uma cópia de partes do texto o riginal - livro didático 

adotado pela escola6
. A atividade proposta no livro d idático consistia em: 

"Dê um novo títu lo ao texto e escreva, em poucas palavras, sobre o assun

to." O título presente no li vro didático é: "As transformações da economia 

paranaense. A erva-mate." A pmtir da solicitação, a aluna atribuiu um títu lo 

a seu texto: "Ciclo da erva- mate" . 

A pruti r do título atribuído pela aluna fez-se uma análise do texto do 

livro didático, para observar se o termo "ciclo econômico" havia sido 

4 Movimento em que intelectuais do Paraná estavam envolvidos no processo de construção da 
identidade regional. Iniciado no final do século XIX, atingiu o seu apogeu na década de 1920, 
tendo avançado até a década de 1940, com menor impulso, em um contexto em que o regiona
lismo não era aceito pelo governo cen tralizador de Getúlio Vargas. 
5 Nesse ponto da investigação procedeu -se aos contatos iniciais com a escola definida para a 
pesquisa, ou seja, uma conversa com a diretora, pedagoga e professoras da escola para explicitar 
os objetivos da pesquisa. No entanto, ainda não se efetivara m as observações em au las de 
História. 
6 Livro adotado pela escola: T UMA, M. M. Viver é descobrir - Histólia e Geografia: Paraná. São 
Paulo: FrD, I 992. 
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utilizado durante a nan·ativa. Após análise, percebeu-se que não estava pre

sente. Portanto, pode-se levantar alguma~ hipóteses do porquê da utilização 

do mesmo pela aluna: a professora em sua ação pedagógica util iza outros 

textos de referência; na narrativa da professora estão presentes mais de 

uma perspectiva histórica sobre o tema trabalhado. Essa constatação apon

ta para uma necessidade de observação em aulas de História e, possivel

mente, entrevista com alguns alunos com a finalidade de e lucidar o signifi

cado de conceitos utilizados por eles em suas narrativas. 
E m seguida, procedeu-se à análise da estrutura da narrativa. Obser

vou-se que, apesar de ter sido selecionado fragmentos do texto original, 

pode-se identificar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. 

Como introdução, a aluna utilizou o segundo parágrafo do texto origi

nal : "Por volta de 1722, a população pobre já usava a erva-mate para conse

guir outros produtos, como o sal e o algodão." 

Na seqüência, passa para o desenvolvimento: 

"Mas só a partir de 1820 que a erva-mate começa a se 

des tacar na econom ia par anaense, q uando passa a ser 

comercializada regularmente com alguns países da América do Sul. 

Vários conflitos acontecem, em 1865 inicia-se a Guerra do 

Paraguai (durou até 1870), que dificulta a comercialização dos 

produtos paraguaio." 

E, como conclusão: "Assim, o Paraná passou a fornecer a erva-mate 

para a Argentina e o Uruguai, encontrand o f'ormas mais avançadas de 

beneficiamento, fabricação e embalagem". Ao estruturar a sua narrativa. a 

aluna seleciona o rações históricas que evidenciam marcos temporais e es

paciais, assim como agentes históricos sociais. 

A seguir, destacam-se alguns elementos presentes nas o rações históricas: 
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QUADRO 1 - ANÁLISE DA ESTRUTURA DA NARRATIVA DA 

ALUNA 

Estrutura da Nível Orações históricas 
IWITativa lnformat i v o 

Marcos Datas - Por volta de J 722; Mas só a partir de 
temporais 1820; em 1865 inicia-se s GetTa do 

P araguai; dw·ou até 1870. 
Relações casuais - a população pobre já usava a erva-

mate para conseguir outros produtos, 
como o sal e o a lgodão. 

M udanças - Vários conflitos acontecem ... Assim, 
Continuidade o Paraná passou a ___ 

Marcos Localização alguns países da América do sul; 
espaciais Paraná; Argentina e Uruguai. 

Agentes Pessoais/Sociais 
históricos/ações ( ... )erva-mate comercializada com países 

da América do sul; 
Sociais Gerra do Paraguai d ificulta a 

comercialização do produto; Assim o 
Paraná passou a fo rnecer a erva- mate 
para a Argentina e o Uruguai. 

Pode-se observar que a narrativa da aluna, assim como a do manual 
didático, é constituída por orações históricas cuttas, declarativas e factuais. 
Essa análise, ainda que provisória, tem como objetivo principal testar o ins
trumento de pesquisa e proceder às alterações e ajustes que se fizerem 
necessários. A partir dessa categorização, pretende-se num primeiro estudo 
exploratólio, em escola, tentar ver que tipos de narrativas sobre a história do 
Paraná estão presentes em crianças de 4" série do Ensino Fundamental e de 
que forma essa história está presente em narrativas construídas por essas 
crianças. Buscar ver quais as idéias substantivas que a historiografia do 
Paraná canonizou, como por exemplo: ciclos econômicos, tropeirismo, entre 
outras, e ver se estão presentes na escola, ver se as crianças privilegiam, 
em suas nmTativas, esses e outros conceitos, bem como ver se essas narra
tivas podem ser consideradas como, no dizer de James Wertsch (2004): 
"narrativas esquemáticas padrões" da historiografia paranaense. 
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Projeto HIS-COLA: investigações sobre 

a aprendizagem da História no cotidiano escolar 
I 

Sandra Regina Ferreira de Oliveira 

UNIOESTE - Cascavel, PR (BR) 

Nesta pesquisa, trabalhamos com alunos que, segundo suas profes

soras, apresentam "dificuldade em aprender História". Buscamos entender 

esta difi cu ldade na relação entre a escola, o saber ensinado e os perfis 

familiares. O principal problema posto para indagação é: qual a relação 

entre a aprendizagem da História, os perfis familiares e a dificuldade apon
tada pelos professores? Desta forma, definimos que a investigação susten

ta-se em três pilares: saberes dos ai unos, saberes dos professores e rela

ções familiares. Como referencial teórico, utilizamos autores que trabalham 

com a História, Ensino de Hi stória, Educação Histórica, Cotidiano Escolar e 

com a construção do conhecimento. 
No tocante às séries iniciais do ensino fundamental (1" a 4• séries), os 

resultados das pesquisas apontam para a importância do ensino de Históri a 

fomentar o desenvolvimento da consciência histórica, entendida como a 

capacidade de pensar o presente e orientar-se, a pmtir deste pensar, para 

uma leitura do passado, de forma intencional e sistematizada (RÜSEN, p. 

29). 
Compreendemos, portanto que, para um a luno entender-se enquanto 

sujeito histórico, o que só ocorre quando este é capaz de refletir de forma 

consciente sobre a História, é necessário que na escola se trabalhe com 

di versas temporalidades e com atividades que busquem a integração com 

os outros por meio do sentimento de pertença e identidade. Para atingir 

estes objetivos, o ensino de História deve ser pautado pela escolha de as
suntos significativos que possibilite ao aluno conhecer o ser humano em 

toda a suacomplexidade e propici e um diálogo constante entre passado

futuro. 
Considerando o exposto acima, indaga-se: trata-se de uma aborda

gem muito complexa para crianças entre 7 e 10 anos (faixa de idade que, 

teoricamente, estão os alunos nas sé1ies iniciais do Ensino Fundamental)? 

Os resultados de pesquisas recentes na área (LEE, 2000, 2004; BARCA, 

I sandraoliveira@unioeste.br 
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2000; COOPER, 2002; OLIVEIRA, 2000, 2006), têm apontado que pode

mos afirmar que as crianças possuem um saber a respeito da História, coe

rente com seu níve l de pensamento. Através deste saber, explicam o passa

do da forma como o compreendem. Quando na escola, muito cedo e las 

começam a perceber que existe um saber hi stórico escolar e aprendem 
esses saberes, começam a relacionar um ao outro, mas confundem nomes, 

datas ou dão explicações sem nenhuma lógica, do ponto de vista do adulto 

(OLIVEIRA, 2000). Entretanto, esta característica não indica i mpossibili
dade de aprendizagem. Pelo contrário, indica uma lôgica na compreensão 
do saber histórico escolar. 

É nesta busca de lógica entre os acontecimentos históricos, para dar 

conta da explicação da realidade que, em nossa interpretação, deveria con
sistir o trabalho de História nas primeiras séries do ensino fundamental. 

Para que isso possa ocorrer nas salas de aula, precisamos de um profi ssio

nal bem preparado, que se coloque no lugar de ouvinte, analise como seus 

alunos estão interpretando a realidade e identifique por que a interpretam 

dessa forma. Paralelamente, que proporcione, cada vez mais aos alunos 

destas séries, a oportunidade de ampliar seus conhecimentos a respeito da 

realidade que o cerca, não os limitando a bairros, cidades, estados ou países 

ou, no presente, passado ou futuro, pois, para a criança, o lugar e a cronolo
gia não são o mais importante, mas sim a causalidade entre os acontecimen

tos, a cadeia que se estabelece entre os homens de diferentes tempos e 

diferentes lugares. Isso constrói a noção de tempo histórico e , conseqüente
mente, da História (OLIVEIRA, 2000, p. 156-7) 

Quanto à concepção de História, ancoramo-nos nos conceitos deLe 

Goff sobre a História, passado e memória. Assim sendo, História foi enten
dida como a ciência do homem em suas mú ltiplas temporalidades. 

Segundo este autor, os valores da História podem ir desde a capaci
dade de distrair até o seu papel de levar os indivíduos à compreensão, c las
sificação e inteligibilidade do mundo. Nossa pesquisa aportou-se na segun
da premissa anunciada. 

No campo sobre "dificL;Idades de aprendizagem" há uma amplitude 
de enfoques sobre os significados do termo. Respeitando os limites estabe

lecidos pelo recorte proposto nesta investigação, tomamos por base as re

flexões de Lahire (1997) sobre o sucesso e o fracasso escolar em sua rela

ção com as estruturas fami liares e o universo escolar. Este autor, na busca 

de compreender os diferentes resu ltados escolares de crianças oriundas de 

famílias com baixa renda, comprova em suas pesquisas, que é um mito 

relacionar os maus resultados obtidos na escola somente com a situação de 
pobreza ou descaso fami liar. 
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Aliamos também nossa compreensão de "dificuldade de aprendiza

gem" com a concepção de "fracasso escolar" defendida por Charlot (2000) 
para quem esta categ01ia não ex iste. O que existe são "alunos em situação 
de fracasso". A reflexão, nesta perspectiva, deixa de ser sobre o aluno e 

passa a ser sobre a "situação de fracasso". Outra contribuição fundamen

tal de Charlot, que adotamos em nossas investigações, aponta que alguns 
problemas, dentre os quais, o fracasso escolar, são problemas que se situam 

em encruzilhadas e só podem ser compreendidos a partir de um olhar múl

tiplo, que abandone uma relação simpl ista e determi nista ao relacionar cau
sas e conseqí.iências. 

O cotidiano escolar foi compreendido neste estudo a partir das con

tribuições de Rockwell (1999), que postula que toda experiência escolar 
estrutura-se no diálogo entre as normas oficiais e a realidade cotidiana e 

que o estudo de qualquer aspecto dentro da escola é testemunho dos diver
sos movimentos sociais que influenciam a vida escolar. 

Tendo estes autores por referência e, baseando-nos em Lahire (1997), 

formu lamos a lgumas considerações que foram o ponto de pattida para esta 
investigação: as pesquisas recentes sobre o ensino nas séries inic iais têm 

apontando que cabe a di sciplina de Histótia desenvolver a consciência his
tória nos a lunos; o desenvolvimento deste tipo de consciência leva o aluno a 

perceber-se enquanto sujeito histórico, portanto com sentimento de perten
ça e identidade com um grupo social; o sentimento de pertença e de identi

dade está diretamente relacionado com a conscientização de nosso lugar 

social , e que esta conscientização relaciona-se, em grande parte, com o 

aprend izado social que ocorre fora da escola, o qual inc lui as re lações fami
lim·cs. 

Aceitando essas premissas, formulamos o problema a ser investiga
do: qual a relação entre a aprendizagem da História, os perfis famili ares e a 
dificuldade de aprendizagem apontada pelos professores? 

A hipótese a ser comprovada, ou não, foi: a aprendizagem da Hi stó
ria. nas séries iniciais mantém estreita ligação com o modo como as famíl ias 

se relacionam com o passado, como guardam e transmitem as lembranças, 
com os rituais de memorização destas lembranças e estas questões, man

tém estreita ligação com a capacidade do a luno desenvolver ou não uma 
consciência histórica . 

A hipótese a ser comprovada, ou não, foi: a aprendizagem da Histó

ria, nas séries ini ciais mantém estreita ligação com o modo como as famílias 

se re lacionam com o passado, como guardam e transmi tem as lembranças, 

com os rituais de memori zação destas lembranças c estas questões, man
tém estrei ta ligação com a capacidade do aluno desenvolver ou não uma 
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consciência hi stórica . 

Quanto aos procedimentos metodológicos, definimos real izar uma 
pesquisa exploratória, com um grupo de vinte e quatro alunos de séries 
iniciais do ensino fundamental , indicado pelos seus professores. Ao indicar o 

aluno, cada professor respondeu um questi onário composto por duas ques

tões : a) quais as dificuldades que o aluno apresenta e. b) como é o trabalho 
com a disciplina de História em sala de aula c assu miu o compromisso de 

freqüentar as reuniões mensais do projeto, realizadas na escola. A fase de 

indicação já foi encerrada e, atualmente, além do trabalho mensal com os 

professores estamos desenvolvendo atividades semanais com os alunos, vi
sando compreender o seu processo aprendizagem em História. Paralela

mente, também realizamos as visitas às famílias dos alunos atendidos no 

projeto, para levantamento do perfil famili ar, buscando entender as relações 

com o passado, a memória e a escola, construída em cada casa. A partir de 

todos estes dados, poderemos concluir se há ou não influência das relações 
farru li ares no processo de construção da consciência histórica nos alunos e 
em que medida está inte1ferência relaciona-se, ou não, com uma si tuação 

de não aprendizagem. 

Resultados Parciais 

Como o projeto encontra-se em desenvolvimento, neste arti go, 

detivemo-nos em trabalhar a respeito do que os professores apresentam 

como "dificuldades" no aprendizado da História. Também apresentamos, 
ainda que em linhas gerais, aspectos dos trabalhos realizados com os alunos 

e com as famílias. 
Todas as terças-feiras o trabalho realizado com os alunos é baseado 

em atividades com diferentes fon tes c proposto de forma a incentivar a 
formu lação de inferências. As principais perguntas centram-se nas catego

rias: como (narrativa), quando (tcmporalidade) e porque (causalidade). To

dos os resultados são registrados e estabelecemos uma análise comparativa 
entre os resultados de alunos de diferentes séries. Desta forma, compila

mos informações que nos permitem analisar a progressão do conhecimento 

histórico tanto em relação a um mesmo aluno como na relação entre alunos 
de diferentes séries. 

As visitas com as famílias são agendadas com antecedência por meio 

de contato mediado pela escola. Em todas as visitas reali zadas até então, 

alguns pontos em comum merecem destaque: considerando que em várias 

famíl ias pai e mãe trabalham fora de casa, detectamos que é a mãe quem 

assume a responsabilidade de "encontrar" um horário para nos receber; 
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quando chegamos, o clima é sempre de apreensão (lembramos que o crité

rio de indicação dos alunos para participação no projeto foi a "dificuldade de 

aprender"). Assim sendo, percebemos que a mãe se prepara para "enfren

tar" uma entrevista na qual este assunto será abordado. No e ntanto, ao 

perceber que a conversa não aborda a questão da aprendizagem do aluno, 

mas sim as relações que a família estabelece com a memória e com a 

transmissão do passado, o clima torna-se mais tranqüi lo. A mãe gosta de 

falar sobre seus fil hos, sua famíl ia e sua casa. Na maioria das vezes, tam

bém aprovei ta a oportunidade para mandar "recados" para a escola e por 

fim, a importância dada à visita de "alguém" da escola à família. 

O diálogo com as failll1ias segue um roteiro previamente elaborado 

baseado nos segui ntes tópicos: as transmissões de memórias no ambiente 

famil iar; quai s as histórias familiares mais valorizadas, e portanto, repetidas 

diversas vezes; o interesse do aluno pelo passado da família; quais os "obje

tos históricos" que a família guarda e o que a família considera importante 

que seu fi lho aprenda nas aulas de história. Como se trata de uma entrevista 

semi-diretiva, as respostas dos entrevistados vão indicando novas possibili

dades de perguntas e desve lando as singular idades da família em questão. 

O trabalho com os professores, terceiro pi lar desta pesquisa, e foco 

principal deste artigo, é desenvolvido em reuniões mensais, quando apre

sentamos alguns aspectos a respeito do trabalho desenvolvido com os alu

nos e questões coletadas junto às famílias . Definimos que a partir dos dados 

coletados j unto aos alunos e as famflias , as reflexões com os professores 

sobre o ensino de H istóri a, centrar-se-ia nos seguintes aspectos: o que é e 

como se aprende história; possibil idade de progressão no/do conhecimento 

histórico; a imaginação histórica válida; a e mpatia histórica; a formulação 

de hipóteses plausíveis a partir de diferentes fontes e a importância do diá

logo em sala de aula. 

Vamos apresentar mais detalhadamente, os resultados quanto à indi

cação dos alunos por parte dos professores. As vinte e quatro crianças 

foram indicadas por oito professores que responderam a questão: quais 
são as d~ficuldades (ou a dificuldade) que o aluno indicado apresenta 
na aprendizagem da História? As respostas dos professores foram orga

nizadas nas seis categori as: memmização, lei tu ra, interpretação, produção 

escrita, concentração e lentidão. Destacamos que um professor apontava 

uma ou mais "dificuldades" para um a luno. Desta forma, estipulamos como 

critéri o, e lencar todos os aspectos apontados e quantificá- los, pois nosso 

interesse centrou-se no conjunto destes aspectos e não, necessariamente, 

no caso específico de cada aluno. 
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Ao apontarem para as dificuldades dos alunos, os professores d~sve

lam suas representações sobre o que consideram aprender História. E im

portante destacar que esses professores, em sua maioria, são comprometi

dos com a aprendizagem de seus alunos e procuram levar temáticas inte

ressantes e materiais alternativos para as atividades em sala de aula. No 

entanto, apesar das novas propostas e de maneiras mais criativas de se 

trabalhar com a Hi stória, o trabalho volta-se sempre para a memorização de 

informações advindas de textos escri tos. 
Desta fo rma, é possível compreender porque todos os alunos enca-

minhados ao projeto apresentam "dificuldade em memorizar conteúdos", 

dificuldade aliada, principalmente a capacidade de ler e/ou interpretar/regis-

trar o que se lê. 
As outras categorias também merecem reflexão. A categoria " lenti-

dão" está re lacionada com os aspectos anteriores: é a lentidão em ler/es

crever. Quanto a categoria "concentração", ainda não formulamos uma 

compreensão clara para o seu significado na aprendizagem: o que se enten

de por concentração? A capacidade de ficar quieto? De uma forma ou 

outra, todas as categorias apontadas estão relacionadas a um modelo de 

aluno passivo frente ao conheci mento histórico. 
Esta concepção que se tem a respei to da aprendizagem, constrói 

referenciais para o aluno sobre a disciplina de História que, difici lmente será 

revertida nas séries posteriores. Nega-se p01tanto, a possibilidade do aluno 

compreender que o passado pode ter várias interpretações, porque este não 

é inci tado a elaborar suas próprias conclusões baseando-se no que sabe e 

no que pode vir a sabe r a part ir do materi al oferecido pel o professor 

(COOPER, 2002, p. 35). 
Se, a prerrogativa anunciada acima for considerada, convém admitir 

que qualquer trabalho que vise discutir com os professores o que é Educa

ção Histórica e o que se pretende com a mesma, precisa partir ela compre

ensão que os professores têm do cp1e é aprender, e mais especificamente, 

do que é aprender Histúna. E é nesta li nha que nosso trabalho mensal com 

os professores tem se pautado. 
Optamos por seguir' o caminho proposto por Cooper (2002). Esta 

autora indi ca que a partir do contato dos alunos com diversas histórias, na 

medida em que crescem c aumentam seus conhecimen tos, estes pode m 

dedicar-se a descobrir mais sobre o que já se conhece. De uma imaginação 

pode se chegar a uma i mag111ação histórica válida. Isso pode levar mais 

adiante, a construção de uma empatia hi stórica, a compreensão de como as 

pessoas do passado pensavam c por que se comportavam de forma tão 

diferente da nossa. compreendendo os aspectos sociais, econômicos e polí-
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ticos das diferentes sociedades. Esta abordagem requer outras aprendiza
gens que não se limitam somente a ler e interpretar textos ou a memorizar 

dados. 
Os professores, para entender melhor o que é aprender Hi stóri a, são 

convidados a organizarem as atividades de forma que os alunos tenham 
opo11unidade de formular hipóteses, de buscar provas, de discutir alternati
vas, de trocar suas hi póteses e aperfeiçoar os conceitos (COOPER, 2002, 
p. 72) que possam estar aprendendo. Mas para fazer isso, os professores 
precisam reconsiderar o que sabem sobre o que é ensinar e aprender Histó
ria. Precisam (re) visitar suas certezas a partir de outros referenciais. 

Nas reuniões mensais com os professores levamos o olhar do outro, 
o ponto de vista do outro: dos alunos, ao vivenciarem outras experiências, 
em outros espaços, a partir de outras concepções do que sej a a Hi stória 
ensinada; das famílias, ao exporem suas memórias, sua concepção de His
tória, seus ganchos de pertencimento com o passado. Desta forma, tran
çando as informações recebidas com o seu próprio saber, os professores 

analisam e percebem outras possibilidades, outros enfoques. Compreendem 
que os alunos estão inseridos em contextos familiares que, apesar das dife
renças, consideram e respeitam o valor da escola; que as famílias esperam 
que a escola, no ensino de História, faça por seus filhos, aquilo que elas não 
podem fazer, por situar nos limites de suas angústias e incertezas. 

Somente o conhecimento científi co pode ampliar os limi tes do conhe
cimento advindo das memórias familiares para além das angústias e incer
tezas. Este conhecimento, sem dúvida alguma, não é um conhecimento so
bre datas e fa tos isolados, mas sim um conhecimento causal, explicativo, 
que nos orienta e situa no tempo. Que conhecimento é este? Talvez. Dona 
Neuza, mãe de aluna, trabalhadora, negra, possa nos indicar um caminho. 
Ao nos contar sobre suas memórias, seus avós e bisávos, Dona Neuza não 

faz nenhuma referência à escravidão. É como se sua história e de seus 
antepassados não ti vesse nenhuma relação com o assunto escravidão. É 
um passado silenciado. S ilenciado porque difíci l de ser compreendido. No 
entanto, ao ser indagada sobre o que gostaria que seus filh os aprendessem 
na escola, responde: "sabe, eu acho que tinha que aprender sobre esse 

negócio .. . (s ilêncio) essa coisa, como é m esmo, es ... , es . . . , (a 

entrevistadora deduz e completa a palavra: escravidão?). É, isso mes

mo, escravidão. Gostaria que minha filha aprendesse sobre isso, que 

isso não aconteceu porque deus quis, como muita gente f ala por aí". A 
partir daqui, Dona Neuza conta com a capacidade da escola e dos professo
res em abordar os processos hi stóricos. Conseguimos? 

J 

Referências 

BARCA, Isabel. O Pensamento Histórico nos jovem. Braga: Editora Universidade 
do Minho, 2000. 

BARTON, K. Idéias das crianças acerca da mudança através dos tempos: resultados 
de investigação nos Estados Unidos e na Irlanda do Norte. In BARCA, I. (org) 
Perspectivas em educação Histórica. Centro de Estudos em Educação e Psicologia! 
Institu to de Educação e Psicologia/Universidade do Minho. 200 l. p. 55- 68. 

c ARRETERO, Mario. CoHSiruir e Ensinar- As Ciências Sociais e a História. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

CHARLOT, Bernard. Da Relaçüo com o Saber: elementos para uma teoria. Porto 
Alegre: Artes Médicas Sul , 2000. 

COOPER, H. Didáctica de la história en la educación infantil y primária. Madrid: 
Ediciones Morata. 2002. 

EDWARDS, Verônica. Os sujeitos 110 universo da escola. São Paulo: Ática, 1997. 

LEE, Peter. Prefácio. In BARCA, Isabel. O Pensamento Histórico nos jovens. Braga: 
Editora Universidade do Minha, 2000. 

LEE, Peter. Progressão da compreensão dos alunos em História. In BARCA, Isabel 
(org) Perspectivas em educação Histórica. Centro de Estudos em Educação e 
Psicologia/Instituto de Educação e Psicologia/Uni versidade do Minho, 2001. 

LEE, P. DICKINSON, A. E ASI-ffiY, R. Las ideas de los nifíos sobre la história. In 
CARRETERO, M. y VOSS, J.F. (comps.) Aprender y pensar la historio . Buenos 
Aires : Amorrortu, 2004. 

LAHJRE, B. Sucesso escolar nos meios populares. As razões do improvável. São 
Paulo: Ática, 1997. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. S.ed. Campinas: Unicamp, 2003. 

OLI VEIRA, Sandra Regina Ferreira. A noção de tempo histórico 1w criança: um 
estudo sobre a noção de passado, das idéias espontâneas relativas à história da 
civilização e da relatividade dos conhecimentos e j ulgamentos históricos em 
crianças de 7 a 10 anos. Dissertação de Mestrado. Marília: UNESP. Marília, 2000. 

OLIVEIRA, Sandra Regina Ferreira, O tempo, a criança e o ensino de História. In: 
ROSSI, Vera Lucia Sabongi De & ZAMBONI, Ernesta. Quanto tempo o tempo tem. 
Campinas, Alínea, 2003. 

P/\IS, .José Machado. Consciência Histórica e Identidade . Oeiras, Portugal: Celta, 
1999. 

ROC'KWELL. Elsie (Coord). La escuela cotidiana. 3" ccl . México: Pondo de Cultura 
Económica, 1999. 

RÜSEN, Jorn. Rau7o Histórica. Teoria da História, fundamentos da ciência histórica. 
Brasília, UNB, 2001. 

167 


