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RESUMO 

Aprender historicamente requer que os escolares estabeleçam relação passado-presente, 

com vistas a prospectar o futuro de maneira mais coerente. Esta pesquisa é fruto de um 

estudo de caso desenvolvido em uma turma do 9º ano (Ensino Fundamental II), em uma 

escola estadual da cidade de Feira de Santana-Ba. Apresenta como objetivo principal a 

investigação dos usos e potencialidades da literatura no ensino-aprendizagem de 

história, de forma a possibilitar aprendizagens mais sólidas e uma relação mais 

significativa com a disciplina escolar. A pesquisa se ampara nos pressupostos da 

Didática da História - elaborados pelo historiador alemão Jonh Rüsen, entendendo-a 

enquanto campo de investigação com objeto e procedimentos próprios. No processo de 

produção de dados nos pautamos pelo método etnográfico, a partir de metodologias 

qualitativas, a exemplo do grupo focal, tertúlias literárias, entrevistas e observação 

participante; dados quantitativos foram obtidos através de questionário. A partir do que 

foi analisado, mesmo que de forma parcial e provisória, é possível concluir que o uso da 

literatura no ensino de história pode fornecer aos estudantes não apenas o 

desenvolvimento da consciência histórica, como também pensar os sujeitos temporais 

de forma mais honesta e garantidora de dignidade.  
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ABSTRAT 

To ―learn historically‖ is required that students stablish a past-present relation, seeking 

to prospect the future in a more coherent manner. This research is the result of a case 

study developed in a 9
th

 grade class (Elementary School II), in a state school in the city 

of Feira de Santana-BA. It presents, as main objective, the investigation of uses and 

potentialities of literature in learning/education of history, in a way that allows more 

solid learnings and a more significant relationship with the school subject. This research 

supports itself on the pressupositions from Didactics of History – elaborated by the 

German historian Jörn Rüsen, understood as a field of research with its own object and 

procedures. In the process of data production, we guide ourselves by the ethnographic 

method, from qualitative methodologies, for example, focus group, literary gatherings, 

interviews and participant observation; quantitative data were obtained through a 

survey. From what we analyzed, even in a provisional and partial form, it is possible to 

conclude that the use of literature on teaching of history can provide students not only 

the development of historical consciousness, but also a manner to think about the 

temporal subjects in a more honest way, that guarantees dignity. 

 

Keywords: History, Literature, Didactics of History, Historical Empathy. 
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Introdução 

 

Desde a década de 1980 tem se tornado bastante rotineiro investigações 

voltadas para temas referentes ao Ensino de História. Em se tratando deste campo, a 

Didática da História tem se destacado enquanto terreno de possibilidades para repensar 

e propor novas formas de conceber os ensinos e aprendizagens em História, de modo a 

atender as expectativas de formação de um sujeito crítico da realidade em que está 

inserido.  

Seguindo por essa trilha, discuto neste trabalho as potencialidades do 

casamento entre História e Literatura no altar dos saberes escolares, especulando sobre 

o quanto esse diálogo pode ser favorável para a construção e o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para a formação de sujeitos capazes de se 

orientar no mundo.   

A pesquisa foi gestada e aprofundada a partir da minha participação no PIBID-

História da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). As análises que 

exporemos a seguir foram desenvolvidas a partir das percepções de uma turma do 9º 

ano do Colégio Estadual Juiz Jorge Faria Góes, situado na cidade de Feira de Santana – 

Ba. A escolha da turma se deu pelo elemento gosto/interesse pela temática, já que desde 

o primeiro momento, quando ainda a intenção era o cumprimento das atividades 

propostas pelo PIBID, a turma já demonstrava uma predisposição em discussão de obras 

literárias.  

Seguindo os preceitos da Didática da História, o percurso metodológico se 

pautou em metodologias qualitativas para a produção de dados, destacando-se a 

observação participante, entrevista semiestruturada (diretora do colégio), grupo focal, 

produção de narrativas e tertúlias literárias para discutir obras literárias. (com a 

participação de 8 alunos, sendo 5 alunas e 3 alunos, com idades entre 14 a 17 anos). 

Para um diagnóstico geral da turma (9º ano) foi aplicado um questionário, no qual 

constam aspectos muito variados: condição socioeconômica, religiosidade, escolaridade 

dos pais, acesso à leitura, pertencimento étnico-racial e, sobretudo, percepções da 

História (enquanto experiência temporal e disciplina escolar). 

O trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro, que tem por título 

Literatura e História: Veredas e encruzilhadas, esboço um panorama das concepções e 



 
 

 

relações estabelecidas entre literatura e história; traço também um mapeamento dos 

diálogos entre Clio e Calíope no campo do ensino de história, a partir das pesquisas 

desenvolvidas sob essa temática. Por fim, no último tópico, procuro problematizar a 

relação Literatura e ensino de história na perspectiva da Didática da História.   

No segundo capítulo, Artes do fazer: literatura e ensino de clio, descrevo o 

caminhar investigativo e como se deu o desenvolvimento do projeto e as análises dos 

sujeitos em questão. O primeiro momento destina-se a trajetória de descobertas da 

literatura enquanto elemento gerador de sentidos para aprendizagem histórica, bem 

como à descrição da primeira experiência com essa perspectiva. Proponho analisar 

ainda as relações dos escolares com a escola, a literatura e a história e por fim, analiso 

as narrativas desenvolvidas a partir da tertúlia literária da obra Cidade de Deus (Paulo 

Lins) e o despertar para outra vereda investigativa. 

Sentir o Outro, Sentir a História: Literatura e Empatia é como foi intitulado o 

último capítulo. Nele procuro discutir, no primeiro momento, os conceitos de Empatia 

Histórica e Competência Narrativa e como eles se apresentam enquanto elementos 

cruciais para a construção de uma aprendizagem que faça sentido e consiga estabelecer 

uma relação de honestidade e respeito com os sujeitos que viveram no ontem. No último 

tópico, faço um esforço analítico das narrativas dos escolares, ancorada nos conceitos de 

empatia enquanto disposição/realização bem como as três modalidades da competência 

narrativa que são: interpretação, experiência e orientação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

HISTÓRIA E LITERATURA: Veredas e encruzilhadas 

 

Agora tu, Calíope, me ensina... Poderia ter 

dito Clio à musa sua irmã... Porque Calíope 

pode “ensinar” à Clio, e vice-versa, num 

tempo como o nosso, de confluente diálogo 

entre as diferentes disciplinas ou campos do 

saber. (Sandra Jatahy Pesavento) 

 

O monte Hélicon, segundo a tradição helena, é a moradia de Zeus (pai dos 

deuses) e Mnemósine (deusa da memória) e suas sete filhas musas da arte. Dentre elas 

estão Clio, musa da História, e Calíope, da literatura. As duas irmãs desde sempre 

mantiveram uma relação de amizade e isso não é diferente até os nossos dias. Ambas 

são caracterizadas pelos atributos da língua escrita e por fazer o cruzamento das formas 

de conhecimento de percepção do mundo (PESAVENTO, 2005). No entanto, a relação 

História-Literatura resguarda sempre caminhos que se cruzam e se afastam. Desse 

modo, seduções e repulsas fazem parte desse cenário de embate entre as musas.  

Para melhor situar o objeto e as intenções desse trabalho, esse capítulo se 

dedica a demarcar as aproximações e distanciamentos entre História e Literatura, bem 

como as possibilidades de inserção dos saberes literários no Ensino de História. No 

primeiro momento, e de forma bem panorâmica, uma discussão bibliográfica se fez 

necessária, demarcando, sobretudo, como a literatura é concebida no campo 

historiográfico e no presente trabalho. Em seguida, traço um mapa de como a literatura 

vem sendo trabalhada na disciplina escolar história nas últimas décadas. Por último, 

faremos uma discussão sobre a Didática da História enquanto um campo de 

investigação que se configura indispensável para pensar a produção de aprendizagens 

no ensino de História, demarcando-o como campo em que essa pesquisa se insere e 

principalmente para construir um embasamento teórico e metodológico que deem 

subsídios para pensar como o uso de textos literários na didática da história pode 

capacitar o alunado para o exercício de uma compreensão empática de experiências 

vividas no passado. 

 



 
 

 

 

História e Literatura: aproximações e afastamentos 

Nas últimas décadas, as fronteiras da História têm sofrido mudanças 

substanciais, isso porque o seu repensar e o seu fazer se mostra um campo de 

possibilidades cada vez maior para temas, objetos, abordagens, inclusive no que diz 

respeito ao ensino-aprendizagem. O advento da História Cultural se caracteriza como 

um divisor e difusor dessa nova tendência, com seus novos métodos e novas fontes. 

Muito se tem discutido sobre os rumos e desafios do fazer História, daí a inserção, nesse 

trabalho, de algumas definições e conceitos que emergem em meio a esse turbilhão de 

vozes que ecoam do fazer historiográfico.  

A chamada crise dos paradigmas ocasionou principalmente uma ruptura 

epistemológica profunda, pondo em xeque os marcos conceituais dominantes na 

História. Pode-se falar, sobretudo, de um esgotamento de modelos e de um regime de 

verdades e de explicações globalizantes, com aspirações à totalidade, ou mesmo de um 

fim para as certezas normativas de análise da história.  Pôs-se em foco aí a fuga de uma 

totalidade dos fatos e a busca por modelos que pudessem dar conta da diversidade 

social, econômica, cultural e das novas modalidades de fazer política, visto que a 

geração do final do século XX – que aspirava questões e problemáticas diversas – 

estava certa de que os modelos correntes de análises não estavam mais suprindo os 

interesses dessa nova realidade. Esses estudiosos criticavam principalmente: 

O marxismo e a corrente dos Annales. Há contudo, que ter em vista que a 

crítica ou a contestação de certas posturas historiográficas presentes nessa 

mudança dos paradigmas das últimas décadas do século XX não representa 

uma ruptura completa com as matizes originais. Ou seja, foi ainda de dentro 

da vertente neomarxista inglesa e da história francesa dos Annales que veio o 

impulso de renovação, resultando na abertura desta nova corrente 

historiográfica que chamamos de História Cultural ou mesmo de Nova 

História Cultural. (PESAVENTO, 2005, p. 9) 

 

Essa crise que se instaurou nos paradigmas explicativos, como aponta Sandra 

Pesavento (2005), teve como precursores da História Cultural pensadores como Antonio 

Gramsci, Walter Benjamin, Michel Foucault, Michel de Certeau, Paul Veyne, 

Bacherlard, Paul Ricoeur. Tais autores apresentaram uma insatisfação pelos modelos 

explicativos da realidade vigente, contribuindo para delinear múltiplos rumos para a 

construção de outras formas do saber.  
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A premissa em meio a essa ―era das dúvidas‖ foi o reinventar do passado 

através de discursos e imagens. Nessa perspectiva, um novo olhar foi direcionado para a 

gama de fontes que podem servir como caminhos para essa reinvenção. Ou seja, as 

fontes e os fatos podem até serem os mesmos, no entanto, o ângulo desse olhar ao 

passado transformou-se, o historiador pode ler suas fontes através de uma gama 

interdisciplinar de saberes que pode levá-lo a conceber a realidade por variados vieses, 

especialmente o cultural. Para Albuquerque Jr (2007) essa insatisfação se caracteriza 

principalmente no delinear da maneira e da forma de fazer história, bem como a 

produção de sentidos que almeja: 

O sujeito do conhecimento, em História, deixa de ser pensado como uma 

presença ausente, uma consciência plena que fala e vê sem a interferência de 

dimensões irracionais, afetivas, morais, ideológicas ou inconscientes. O 

retorno da preocupação dos historiadores com a questão da narrativa, da 

escrita da História, de como esta participa da própria elaboração do fato, 

tanto quanto a recepção do texto, vai levando a esta ênfase na dimensão 

ficcional, poética, ou seja, inventiva do discurso do historiador. A história 

passa a se questionar como discurso, sobre como se dá a produção de sentido 

neste campo. A ingenuidade de pensar que a linguagem apenas espelha o 

objeto da experiência, que pode ser uma instância transparente a dizer as 

coisas como realmente são, começa a ser questionada pelas reflexões que se 

dão em torno do papel da linguagem, num contexto em que desenvolvimento 

da indústria cultural ou da cultura de massas, coloca as linguagens no centro 

das reflexões políticas e filosóficas. (ALBURQUERQUE, 2007, p. 20-21) 

 

A história se revela enquanto narrativa que passa a conceber os objetos e 

indivíduos de maneira desnaturalizada, deixando de lado o caráter metafísico, para 

pensá-los enquanto fabricação histórica, ou seja, ―como fruto de práticas discursivas ou 

não, que os instituem, recortam-nos, nomeiam-nos, classificam-nos, dão-nos a ver e a 

dizer‖ (ALBUQUERQUE Jr., 2007, p.21). Nesse sentido, a redescoberta dos sujeitos 

como personagens históricos, contrapondo-se a uma ―historiografia centrada nas 

categorias coletivas, em conceitos macro-estruturais e abstratos, também contribuiu para 

a colocação da dimensão inventiva das práticas humanas como uma preocupação dos 

historiadores‖ (p.21).  Finalmente, 

 

A ―nova História cultural‖ trouxe em seu bojo a complexidade do passado e 

principalmente dos textos, não como imagem absoluta do passado, mas como 

representação do mesmo. Dessa forma, subjetivou-o seu entendimento, 

culminando com um olhar duvidoso, por parte do historiador, que já o 

concebe como enigmático e opaco, que as fontes são indícios representativos 

de uma realidade que foi registrada. É nessa perspectiva que autores como 

Paul Veyne, Paul Recouer, Haydem White dentre outros, afirmaram que a 

História é uma forma de ficção, tal como o romance, e, portanto literatura. 

(PESAVENTO, 2005, p. 70) 
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É claro que o literário não tem a preocupação com a ―verdade‖ dos fatos, que o 

historiador tanto almeja - mesmo entendendo que a literatura transita pelo campo da 

verdade ainda que por caminhos diferenciados - no entanto, tal concepção de verdade é 

gerada a partir dos ideais de Hayden White, Paul Veyne e Foucault, que defendem o 

caráter narrativo da história e, para além do desejo de produção de um saber científico, a 

busca pela verdade se constitui enquanto imperativo ético para o ofício do historiador, 

mesmo não necessariamente desdobrando para certezas epistemológicas e daí pensar a 

história como uma ―narrativa verídica, como um relato do que ocorrera um dia‖ 

(PESAVENTO, 2005, p. 33).  

O lastro da verdade e também da invenção ainda pode ser definido como ponto 

de discórdia e ira entre historiadores. Oliveira (2016), em Miudezas do Tempo, traz em 

seu primeiro capítulo Histórias adormecidas: ilusões de verdades, ficções 

historiográficas, uma crítica perspicaz e recheada de ironia, sobre essa conturbada 

relação que ainda se estabelece entre História e Literatura. Fazendo uma analogia com o 

clássico conto de fadas ―A bela adormecida‖, o autor apresenta que: 

A positividade da chegada é orientada por um necessário divórcio, um 

afastamento entre a história e a literatura, mais precisamente entre o discurso 

autonomeado de real e aquele classificado como ficcional. Nessa apartação, 

caberia ao historiador falar em verdades passadas e, ao ficcionista, de 

passados criados. O príncipe, com sua complexa parafernália de teorias e 

métodos, desvendaria porções do passado (maiores ou menores, depende da 

pesquisa). O mito do beijo diminuiria sua escala, não tudo o que passou, mas 

parcelas do pretérito que surgiriam das esquinas de empoeirados arquivos 

para a luz dos nossos olhos e formação. E a ficção? Bem, a ficção falaria de 

mentiras e de invenções; não teria compromisso com a verdade. (OLIVEIRA, 

2016, p. 18) 

  

A verdade, a partir desse divórcio ―positivo‖, se caracterizaria como algo restrito 

a ser alcançado pelo historiador, como ―belas adormecidas‖, esperando para serem 

descobertas, estão os documentos em algum arquivo. No entanto, segundo o autor, a 

verdade não se encontra intacta em arquivos, até porque eles (os arquivos) ―não são 

torres isoladas do mundo‖ (p. 22), não se pode alcançar a veracidade dos fatos, pois ―a 

verdade é fazimento artesanal‖ (p.19), o passado não permanece intacto e,  

 
[...] diferente do que pretende a fértil imaginação historiográfica, as histórias 

narradas não repousam completas em arquivos, não esperam em torres 

parnasianas, ansiosas para serem descobertas. Elas não são Penélopes 

persistentes, tampouco o seu amante/criador é uma versão modernosa de 

aventureiro Ulisses. A narrativa é produzida de um desarquivamento; é uma 

escrita que deforma, propositadamente, aquilo que foi encontrado em pastas e 

vozes. Cita apenas pela metade, tira do lugar, junta separados, separa 
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juntados. Tudo em nome da inteligibilidade da trama (quisera eu, também da 

beleza). (OLIVEIRA, 2016, p.19) 

 

Desse modo, a História, mesmo com seus métodos e forma de concepção do 

real, não foge de uma (re)construção minimamente orquestrada do que passou, ―a 

encenação da escrita historiadora, por sua própria forma, é exterior aos arquivos. Ela é 

tramada em vetustos gabinetes de eruditos, em salas de aulas movimentadas, em 

encontro de sábios, em botecos cheirando a sardinha frita‖ (p.20). 

São nos pedaços do fazer História que se encontram os diálogos com a 

Literatura, são nas lacunas que se apresentam a imaginação, a especulação, o (re)contar, 

(re)organizar (re)elaborar das fontes da trama, no processo de escrita. Certo que não se 

pode igualar o trabalho do historiador com o do literato, mas ―não podemos deixar de 

imaginar o nosso trabalho como processo inventivo, de evitar esquecer que as conexões 

que montamos e as perguntas que fazemos não estão, originalmente, na documentação‖ 

(OLIVEIRA, 2016, p.27). 

Claro que as intenções de cada um são variadas e específicas do seu fazer 

enquanto literato e enquanto historiador, revelando principalmente a subjetividade da 

escrita e os motivos pelos quais cada autor se debruça ao narrar à realidade. Por outro 

lado, diferente do literato, o historiador, tem em seu horizonte de pesquisa o 

compromisso com os fatos que quer interpretar e a produção de uma veracidade na 

representação narrativa acerca do passado. E nesse ponto - limites da imaginação e 

invenção - podemos demarcar regiões de desencontros entre os autores. 

Além disso, é imprescindível que se estabeleça algumas fronteiras para o trato 

com a literatura. Soares (2006) em História e Literatura: É Possível Sambar? aponta 

alguns encontros e divergências entre os dois campos, pois, apesar de se aproximarem, 

Clio e Calíope não podem ser confundidas ou mesmo interpretadas como sendo uma 

coisa só. Uma das principais divergências é que ―a literatura não carrega a pesada 

herança do arquivo, marca constitutiva do fazer historiográfico na medida em que ele 

ambiciona construir um conhecimento verídico‖ (SOARES, 2006, p.6), além do que, a 

liberdade que se estabelece no campo do imaginário é muito variada, e, 

Nota-se, pois, que apesar das partilhas entre a literatura e a história, na 

medida em que buscam dar sentido à experiência humana e o fazem pelos 

caminhos do imaginário, o grau de liberdade no que tange ao uso da 

imaginação é bastante variado. Embora a nova história tenha abdicado de 

querer recompor a ―historicidade autêntica‖, do poder de designar a verdade 

sobre o ―real acontecido‖, sua produção está submetida à testagem, à 

comprovação, o que implica certos procedimentos na seleção de fontes e na 

busca de coerência na composição do enredo ou deciframento da intriga a 
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partir dos dados selecionados, os quais são ditados por critérios de 

cientificidade pertinentes ao método. Nesse sentido, talvez uma das 

distinções entre literatura e história não esteja naquilo que perseguem, mas 

nos modos de dar conta de tais objetivos. (SOARES, 2006. p.6) 

Nessa perspectiva, Chartier (1990) também discute o caráter ―real‖ do discurso. 

Segundo o autor, a ficção se constitui enquanto uma representação dele (o real) e, por 

conseguinte, se destina a apreender - os fatos - sob diversas modalidades, que podem ser 

filosóficas ou mesmo literárias. Por isso: 

O real assume assim um novo sentido: aquilo que é real, efetivamente, não é 

(ou não é apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira como 

ele a cria, na historicidade da sua produção e na intencionalidade da sua 

escrita (CHARTIER, 1990, p.63).  

 

Isso nos lança ao terreno da discussão acerca do real e das suas representações. 

Pesavento (2005) define representação como construções sobre o mundo, que não só se 

colocam no lugar deste mundo, como permitem que os homens percebam a realidade e 

pautem a sua existência. Consequentemente, as representações carregam um valor 

simbólico, sentidos ocultos, construídos social e politicamente. Ou seja, as 

representações podem ser caracterizadas como uma matriz geradora de práticas e 

condutas sociais que explicam o real. Para Chartier (1990, p. 20), representação se 

apresenta como um ―instrumento de um conhecimento mediador que faz ver um objeto 

ausente através da substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e 

de o figurar como ele é‖. Nesse sentido, o representar está sempre atrelado ao real, 

dando sentido à existência e fazendo com que a construção dos discursos e imagens 

aconteçam e se relacionem com os homens e com o mundo. Sendo assim, todo 

texto/documento está inserido em uma realidade e relaciona-se com ela, sendo, portanto, 

construção dela, com suas próprias regras de produção, e inerentes a cada gênero de 

escrita.  

É nesta trilha que essa pesquisa se ancora, dialogando com os autores que 

concebem a história e a literatura enquanto formas de experienciar e significar o tempo, 

como representações do mundo, do real, do passado. Mesmo por que, essa 

concepção/relação se mostra um campo de possibilidades principalmente para o ensinar-

aprender história, visto que a partir dos pressupostos da Didática da História, a literatura 

enquanto representação da história abre margem para discussões em torno do prazer, do 

conhecer e do aprender que pode constituir o estudar História. A Literatura seduz a 
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História instiga, e esse samba pode render sentidos, curiosidades e problematizações. 

Elementos cruciais para obter sucesso na capacitação para a aprendizagem histórica. 

Literatura e Ensino de História: Um rápido panorama 

Desde a mudança dos paradigmas em torno da forma de conceber a história e a 

difusão do conhecimento histórico, começou entre os historiadores brasileiros um 

interesse em discutir as temáticas envolvendo o ensino de história. Como aponta 

Bittencourt: 

A história do ensino de História tem sido objeto de pesquisas conforme 

levantamento das produções sobre o ensino de história a partir da década de 

1980. Os Anais dos encontros sobre o Ensino de História – Perspectivas do 

Ensino de História e Encontro Nacional de Pesquisadores do Ensino de 

História – e dos Simpósios da Associação Nacional de Professores 

Universitários de História (ANPUH), tanto nacionais como regionais, 

indicam uma permanência do tema dentre as investigações da área. 

(BITTENCOURT, 2011, p.84) 

 

Selva Guimarães Fonseca (1990), em um artigo intitulado Ensino de História: 

Diversificação de Abordagens faz um balanço sobre as coletâneas e artigos relacionados 

ao ensino de história na década de 80. A partir da investigação através de relatos de 

experiências e propostas diversas de interpretações e modos de fazer e pensar o ensino 

de história, a autora destaca que quatro aspectos de investigação são recorrentes: 

―questão da produção do conhecimento histórico como forma de romper com o papel de 

reprodução que tradicionalmente é conferido ao 1º e 2º graus‖, ―o livro didático: o 

significado de sua utilização e a análise dos conteúdos veiculados‖, ―o ensino temático 

como proposta alternativa ao ensino de História tradicional e predominante‖, e, por 

último, as ―experiências utilizando diferentes linguagens e recursos no ensino de 

História no 1º e 2º graus: música, literatura, filmes, TV, histórias em quadrinhos, 

documentos variados‖ (FONSECA, 1990, p. 198). 

Sobre o último tópico, em especial no que se refere a trabalhos relacionados à 

literatura no ensino de História, no artigo intitulado Literatura no ensino de história: 30 

anos de pesquisas, Ademar Firmino dos Santos e Cristiano Biazzo Simon analisam, por 

um período três décadas, as publicações de trabalhos relacionados ao uso da literatura 

no âmbito da História escolar, referenciando-se em textos publicados nos anais dos 

Simpósios da Associação Nacional de História (ANPUH Nacional) e dos encontros 

nacionais de Ensino de História: Perspectivas do Ensino de História e Pesquisadores do 

Ensino de História.  
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A impressão geral é de que o volume de experiências e reflexões ainda é pouco 

substantivo, visto que, desde 1979 até os primeiros anos da década de 1980, nos 

Simpósios da ANPUH nacional o interesse pela literatura no ensino de história foi 

irrelevante.  No primeiro ano de análise (1979) não se contatou um trabalho sequer, nem 

sobre o ensino de história e muito menos com relação à literatura. O quadro começa a 

mudar um pouco a partir de 1987, quando se nota que dos 206 artigos publicados 20 são 

sobre ensino de história, configurando 9% e apenas 9 trabalhos relacionam literatura e 

ensino de história, representando 4% do total de artigos. 

 Os números mais significativos relacionados a publicações sobre o ensino de 

história dizem respeito aos anos de 2003 e 2005, representando 10% dos trabalhos 

analisados. Já as produções relacionadas à literatura no ensino de história, durante esses 

trinta anos de análises tem seu ápice em 1987, com 4% das publicações, e até 2007 essa 

porcentagem fica entre 2 a 3%. Segundo os autores, as abordagens centraram-se ora em 

relatos de práticas junto aos escolares ora na discussão das (im)possibilidades de 

cruzamento entre o histórico e o literário: 

Destes trabalhos que envolvem a Literatura e a História, muitos deles 

procuraram demonstrar através das experiências de sala de aula como se dá a 

construção do conhecimento histórico, ou simplesmente, discutiram as 

fronteiras entre estas disciplinas. (SANTOS, SIMON, 2014, p.4) 

 

 

A partir do final da década de 1980 o país, no contexto do fim da ditadura 

civil-militar e consequente ampliação do campo da política, começa a passar por uma 

onda de reestruturação na educação, e muitos professores e pesquisadores passam a 

discutir e buscar novas maneiras de conceber e praticar a história no ambiente escolar. 

Foi no contexto deste repensar que aconteceu o primeiro encontro nacional Perspectivas 

do Ensino de História, expressando a ―necessidade que profissionais ligados ao ensino 

de História sentiram de criar um espaço de diálogo entre o ensino fundamental, médio e 

a universidade‖, visando ―à melhoria na formação de professores e a inserção de novas 

metodologias que contribuíssem para a produção do conhecimento histórico dos alunos‖ 

(SANTOS, SIMON, 2014. p. 4-5). O primeiro encontro foi em 1988, e, dos 61 artigos 

publicados, 3 deles foram sobre a relação literatura e ensino de história, representando 

cerca de 5% da produção: 

A maioria dos trabalhos fez a relação entre a Literatura e o ensino de História 

buscando o aprimoramento do conhecimento histórico, com a exceção de 

alguns autores que pretenderam apenas fazer a análise teórica sobre a ligação 

da Literatura com a História, o que nos aponta a iniciativa da maioria dos 
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professores em introduzir novas práticas de ensino. (SANTOS, SIMON, 

2014, p. 5) 

 

Em vinte anos do Encontro Perspectivas do Ensino de História a ―quantidade 

de trabalhos apresentados no evento cresceu em torno de 294%, apresentando entre os 

anos de 2001 e 2004 o maior índice de aumento, 190%‖ (idem, p. 6). Enquanto o 

encontro crescia, as publicações em torno da literatura caíram para 1% nos anos de 

1996, 1999 e 2001 e só voltam a crescer no ano de 2007, com 5 trabalhos dos 179 

publicados, representando 3% no total. 

No que se refere ao Pesquisadores do Ensino de História, que define como 

objetivo a ―discussão teórica, metodológica e divulgação dos resultados das pesquisas 

sobre o ensino de História, realizadas tanto no Brasil como no exterior‖ (p. 6), apesar 

dos quinze anos de existência tem se caracterizado pela quase inexistência  de artigos 

com a temática da literatura no ensino de história. Nos anos de 1995, 1997 e 2003 não 

houve trabalho que abordasse sobre o tema. Em 1999 e 2001 apenas um trabalho foi 

encontrado, representando 1% das publicações, e no ano de 2006 também um trabalho, 

perfazendo apenas 0,5% dos trabalhos referentes à abordagem já mencionada. 

No que se refere temáticas e abordagens, a partir de um levantamento efetuado, 

encontramos alguns trabalhos que propõem o uso da literatura no ensino de História. 

Alguns se destacam pela via temática, como são os casos dos artigos: A Literatura, 

fonte primária para o Ensino de História da África (LIMA, 2017), Literatura 

Angolana: Uma ferramenta na compreensão e subsidio para o ensino de África 

(BRITO, 2012) e O uso da fonte literária no Ensino de História: Diálogo com o 

romance “Úrsula” (Final do Século XIX) (CORREIA, 2012). 

O primeiro propõe através do estudo da lei 10.639/03 - que prevê a 

obrigatoriedade do estudo da história da África - a partir de uma abordagem das 

literaturas antigas africanas enquanto fonte primaria para as aulas de história. O 

segundo, dialogando com a proposta do anterior, critica a desvalorização da cultura e 

diversidade africana nos livros didáticos e discute a possibilidade da literatura enquanto 

ferramenta para ampliação do olhar para o tema, tomando como pretexto a obra 

Mayombe, do escritor angolano Artur Carlos Maurício Pestana. Quanto ao terceiro 

trabalho mencionado, trata-se de uma proposta de trabalho com o uso do romance 

Úrsula, de Maria Firmina dos Reis (1859), como uma fonte histórica para apresentar a 

visão do escravo como agente histórico, visando o conhecimento da dinâmica da 

escravidão no Brasil. Na mesma linha temática, embora com outro formato acadêmico, 
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encontramos a dissertação Literatura e Ensino de História: A construção do 

conhecimento histórico em sala d e aula a partir das crônicas de Lima Barreto 

(MILLIAN, 2015), que apresenta como objetivo discutir as crônicas de Lima Barreto 

enquanto evidências históricas para problematizar a situação dos ex-escravos no 

contexto da Primeira República.   

Encontramos ainda trabalhos referentes ao uso da literatura de cordel no 

ensinar-aprender história, a exemplo dos artigos: A literatura de cordel e o ensino da 

história (GRILLO, 2008), A literatura de cordel no ensino de História: reflexões 

teóricas e orientações metodológicas (NASCIMENTO, 2005), Ensino e Pesquisa em 

História: a literatura de cordel na sala de aula (LACERDA 2010) e O Cordel, o Negro 

e a Escola: A Cultura Popular vai para a sala e discute história (MESQUITA, s/d) Os 

materiais são frutos de experiências ou em defesa da proposta de levar a literatura de 

cordel para discussão de vários temas como escravidão, identidade regional, cangaço e 

afins. 

As histórias em quadrinhos também apareceram em nossa busca, como foi o 

caso da dissertação intitulada Linguagem da História em Quadrinhos de Horácio de 

Maurício de Sousa: O imaginário e a comunicação social (OLIVEIRA, 2000), onde se 

trabalha com a noção de que as histórias em quadrinhos de Horácio pode ser um 

comunicador de massa já que, segundo a autora, as HQs possuem temas existenciais e 

socioculturais que tornam relevantes a reflexão sobre o assunto como um elemento 

comunicador.  

Outros artigos que garimpamos dizem mais respeito a propostas metodológicas 

de utilização da literatura no ensino de história. São eles: A “tagarelice” de Macedo e o 

ensino de história do Brasil” (MORAIS, 2004), que faz uma análise do romance A 

Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, para pensar a ideia de modernidade no 

século XIX, propondo elementos metodológicos para análise histórica de documentos 

literários e, por tabela, avaliando os limites e possibilidades de utilização da linguagem 

literária para o ensino de história,  A Literatura no Ensino de História: Aprendizagens e 

Desafios Mútuos (MORAIS, 2011), que aponta para uma reflexão e discussão sobre 

uma abordagem especialmente histórica do texto literário em sala de aula, e ainda 

sugere o uso de roteiro de leitura e interpretação para delimitar os campos e evitar 

redundâncias de abordagens, As “centelhas da esperança”: o papel da literatura e da 

música no despertar da consciência histórica (FONTINELES, 2016), que argumenta 

sobre a importância das obras literárias e composições musicais como linguagens 
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mediadoras no processo de ativação da consciência histórica e, ainda, História e 

Literatura: Questões Interdisciplinares (ZECHLINSKI, 2017), que traz uma proposta 

de trabalho interdisciplinar entre história e literatura a partir de questões teóricas e 

conceituais que permeiam a historiografia e o ensino de história, através de escritores 

como Gabriel Garcia Márquez e Érico Veríssimo.   

Sobre trabalhos com uso do conceito de empatia histórica na sala de aula, 

foram encontrados os seguintes trabalhos: Algumas Reflexões Sobre o Conceito de 

Empatia e o Jogo de RPG no Ensino de História (PEREIRA, 2013), que discute o 

conceito empatia e uma experiência escolar a partir do RPG enquanto ferramenta 

pedagógica, Empatia Histórica em sala de aula: Relato e análise de uma prática 

complementar de se ensinar/aprender a História (ANDRADE, 2011), relato de 

experiências didáticas que se utilizam do conceito de empatia para pensar o chamado 

Período colonial no Brasil, a partir de estratégias didáticas que conduziram os alunos a 

pensar as relações estabelecidas por portugueses e nativos ao chegarem ao território 

brasileiro; o artigo A empatia histórica nas aulas de professores brasileiros e franceses 

(CARDOSO, 2007), que é parte de uma tese de doutorado, e faz análises das aulas de 

professores paulistas e franceses, demarcando a importância da empatia para a 

construção da educação para a cidadania; e por último, o trabalho de Rosário (2009), 

que tem por título Por uma vida sem treta: Experiência social de jovens alunos de 

periferia urbana, didática da história e empatia histórica, trata-se de uma dissertação 

de mestrado que apresenta uma experiência em turmas da escola básica a partir dos 

conceitos de empatia-disposição e empatia-realização através do gênero musical RAP. 

Especificamente sobre a utilização da linguagem literária para a construção de empatia 

histórica na sala de aula, não foram encontrados trabalhos. 

Podemos concluir, a partir desses dados, que mesmo com um aumento de 

trabalhos e discussões voltadas para o ensino de história e mesmo sobre a relação com a 

literatura, se comparada às décadas de 70 e 80, é notório que ainda há um déficit em 

torno dessa abordagem. Podemos imprimir nessa trajetória de interesse para a temática, 

como uma primeira fagulha que pode demostrar possibilidades de tecer elos de sentidos 

entre literatura e suas potencialidades para o ensino de história. Esse interesse pode ser 

traduzido devido a recente mudança sobre a maneira de conceber a história e seu 

ensino-aprendizagem, enquanto campo de investigação e produção de saberes, bem 

como as discussões em torno da Didática da História que ampliou o olhar sob a inserção 

de novas abordagens, o papel do professor e a relação com os sujeitos da escola. 
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Mas é importante salientar que apesar das muitas contribuições e construção de 

significados, a prática da literatura no ensino-aprendizagem de história requer uma 

elaboração e um olhar cuidadosos por parte do professor, e também dos estudantes, 

mesmo porque ―é importante que o professor antes de introduzir a obra literária no 

ensino de História, saiba que esta é uma fonte, assim como qualquer outra, que deve ser 

questionada, para que as suas respostas possam preencher lacunas do conhecimento 

histórico‖ (SANTOS, SIMON, 2014. p. 8), e mais ainda, que a literatura no ensino de 

história não pode ser usada como uma mera ilustração.  

Demarcando o Campo da Pesquisa: Literatura e Didática da História 

A legitimação dos usos das linguagens literárias como fonte no ensino de 

história se deu em torno da retomada da História como disciplina autônoma e 

principalmente das discussões da Didática da História enquanto campo de pesquisa e 

construção de saberes indispensáveis para História acadêmica e escolar a partir do final 

da década de 1980. 

A Didática da História por muito tempo foi concebida de forma muito limitada, 

isso porque ela nada mais era que ―uma disciplina que faz[ia] a mediação entre a 

história como disciplina acadêmica e o aprendizado histórico e a educação escolar‖ 

(RÜSEN, 2006, p. 08). Desse modo, a Didática era interpretada como uma ferramenta 

de transporte da produção acadêmica. Ou seja, conhecimento era produzido nas 

academias enquanto os professores ficavam a cargo de reproduzi-lo no espaço escolar. 

Rüsen se contrapõe a esta concepção, considerando que: 

 

Esta opinião é extremamente enganosa. Ela falha em confrontar os problemas 

reais concernentes ao aprendizado e educação histórica e concernentes à 

relação entre didática da história e pesquisa histórica. Além disso, ela limita 

ideologicamente a perspectiva dos historiadores em sua prática e nos 

princípios de sua disciplina. (RUSEN, 2006, p. 08) 

 

 

Segundo Saddi (2012), no Brasil, desde a última década, a Didática da História 

vem passando por um processo de ampliação em torno da temática do ensino-

aprendizagem e das questões que emergiram sobre a produção do conhecimento 

histórico, fazendo com que ocorresse uma mudança de concepção. A primeira delas diz 

respeito aos questionamentos em torno da redução dessa disciplina à metodologia do 

ensino. Nesse sentido, diz ele, ―a didática da história vai além da metodologia de 

ensino, mas também vai além da história escolar, o que nos leva à segunda ampliação, 
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que se sustenta no questionamento da redução da didática da história à escola‖. Para o 

historiador, 

A superação da redução da didática da história à metodologia de ensino e à 

história escolar ocorre, portanto, através de uma ampliação do objeto de 

investigação da didática da história, seja para a análise de todas as 

elaborações da história sem forma científica, nas palavras de Cardoso (2008), 

seja para a investigação da circulação social do conhecimento histórico, nas 

palavras de Cerri.  (SADDI, 2012 p. 213)  

 

 

Dessa forma, a Didática da História passa a ser entendida enquanto um campo 

de investigação do aprendizado histórico, que permite não apenas a inserção de novas 

abordagens (midiáticas, imagéticas, áudio-visuais, literárias), mas, sobretudo, enquanto 

um campo em que as perspectivas: 

[...] foram grandemente expandidas, indo além de considerar apenas os 

problemas de ensino e aprendizado na escola. A didática da história agora 

analisa todas as formas e funções do raciocínio e conhecimento histórico na 

vida cotidiana, prática. Isso inclui o papel da história na opinião pública e as 

representações nos meios de comunicação de massa; ela considera as 

possibilidades e limites das representações históricas visuais em museus e 

explora diversos campos onde os historiadores equipados com essa visão 

podem trabalhar. (RÜSEN, 2006, p.12) 

 

Esse alargamento do campo de atuação sinaliza uma preocupação e uma 

mudança na forma de concepção do ensino-aprendizagem, ou seja, a ―História como 

uma matéria a ser ensinada e aprendida tem de passar por um exame didático referente à 

sua aplicabilidade de orientar para vida‖ (idem, 2006, p. 14). Desse modo, mais do que 

conteúdo e transposição, deve-se ter a preocupação de que ―o ensino de história afeta o 

aprendizado de história e o aprendizado de história configura a habilidade de se orientar 

na vida e de formar uma identidade histórica coerente e estável‖ (RUSEN, 2006, p. 15). 

Portanto, a produção de sentido é uma das premissas/objeto do campo da 

Didática da História, que pode ser traduzido também como Consciência Histórica ou, 

em outras palavras, a capacidade em se orientar no tempo. Para Saddi (2012, p.214), 

―foram as concepções não normativas da consciência histórica que se tornaram 

hegemônicas na definição do objeto de investigação da didática da história‖. Em outras 

palavras, a Didática da História passa a investigar não apenas a consciência 

compreendida como ―correta‖, a qual o homem deveria ter/alcançar e que eram julgadas 

a partir de sua ―proximidade ou distância do conceito modelo‖, mas, sobretudo, por uma 

Consciência Histórica que passa a ser entendida ―como uma das expressões da 

existência humana, que não é necessariamente mediada por uma preparação teórica, por 
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uma filosofia ou uma teoria da história complexamente elaboradas‖ (CERRI, 2001, p. 

99). Ainda nesse sentido, Cerri destaca que:  

A consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou não – ela é 

algo universalmente humano, dada necessariamente junto com a 

intencionalidade da vida prática dos homens. A consciência histórica enraíza-

se, pois, na historicidade intrínseca à própria vida humana prática. Essa 

historicidade consiste no fato de que os homens, no diálogo com a natureza, 

com os demais homens e consigo mesmos, acerca do que sejam eles próprios 

e seu mundo, têm metas que vão além do que é o caso. (idem, p. 100) 

 

 

A Consciência Histórica está intrinsecamente ligada aos seres humanos, mas ter 

consciência dela, ou mesmo, ter essa auto percepção e interpretação de si e do mundo 

requer uma junção de vários saberes para que a mobilização dos significados 

construídos nas várias instâncias de produção aconteça, já que a Consciência Histórica é 

a ―(...) suma das operações mentais com as quais os homens interpretam sua experiência 

da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, 

intencionalmente, sua vida prática no tempo‖ (RÜSEN, 2001, p. 108). Daí porque: 

Mobilizar a própria consciência histórica não é uma opção, mas uma 

necessidade de atribuição de significado a um fluxo sobre o qual não tenho 

controle: a transformação, através do presente, do que está por vir no que já 

foi vivido, continuamente. Embora seja teoricamente imaginável estar na 

corrente temporal sem atribuir sentido a ela, não é possível agir no mundo 

sem essa atribuição de sentido; como deixar de agir também parte de uma 

interpretação, na prática também não há opção de atribuir ou não significado 

ao tempo que passamos ou que passa por nós. Para Rüsen, o homem tem que 

agir intencionalmente, e só pode agir no mundo se interpretá-lo e a si mesmo 

de acordo com as intenções de sua ação e de sua paixão; agir (incluindo 

deixar-se estar e ser objeto da ação de outrem) só ocorre com a existência de 

objetivos e intenções, para os quais é necessária a interpretação: há um 

―superávit de intencionalidade‖ com o qual o homem se coloca para além do 

que ele e o seu grupo são no presente imediato. Agir, enfim, é um processo 

em que continuamente o passado é interpretado à luz do presente e na 

perspectiva do futuro, seja ele distante ou imediato. Assim, a diferença entre 

tempo como intenção e tempo como experiência compõe uma tensão 

dinâmica que por sua vez movimenta o grupo. (CERRI, 2001, p. 99) 

 

No campo da leitura e produção de sentidos, a literatura constitui uma 

modalidade privilegiada em que as formas de experienciar o tempo, bem como a 

liberdade e o prazer, são características indispensáveis e ilimitadas, e não apenas a 

sedução que ele propicia, mas, sobretudo pela possibilidade de cognição histórica, 

imaginação, compreensão empática e ainda, por se tratar de um instrumento de 

reconstrução da realidade através de condições que permitem ao ser humano se 

apropriar de conhecimentos historicamente construídos e se posicionar enquanto 

produtor de conhecimentos. Por isso:  
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Acreditamos que a postura linear de narração histórica, quase sempre, pouco 

estimula o leitor a compreender o acontecido. Um rosário está no âmbito do 

sagrado; logo, algo que venha a ser retirado ou acrescentado daquele objeto 

vai interferir na sua ―ordem‖, o que é encarado como não questionável. 

Acreditou-se que a descrição factualista de datas, nomes de pessoas 

envolvidas no acontecimento, a localização exata do ocorrido e a descrição 

minuciosa dos detalhes do que estava presente no cenário bastavam para se 

ter uma história ―científica‖. Mas, muitas vezes, faltava a trama, torque que 

gera o gosto. Os autores ficcionais normalmente estão menos presos às 

narrativas lineares. Acreditamos que este fato esteja associado à necessidade 

de não perder de vista o prazer da escritura e da leitura. (MAGALHÃES, 

2007, p.05) 

 

Nesse sentido, levar a literatura para a sala de aula pode propiciar momentos de 

interação e aprendizagens que ultrapassam o ambiente escolar, possibilitando colocar o 

aluno em confronto sensível com uma realidade apresentada. Ao mesmo tempo, propor 

uma aproximação com a obra literária possibilita formas de aprender e de significar a 

história, e consequentemente de significar sua própria existência no mundo e na vida 

prática. Em outras palavras, a literatura a partir da carga emocional e da licença poética 

que são suas características principais, possibilita ao leitor se colocar no lugar dos 

personagens ali representados, todos, e não apenas um, não apenas o herói, o monarca, a 

princesa que assinou um documento de ―libertação‖. É possível olhar/imaginar o 

cotidiano, a lavadeira, o menino que entrega o jornal, o negro que estabelece relações de 

sociabilidades, as quituteiras, ou seja, os outros personagens que compõem a trama, os 

não-vistos que tem o mesmo valor dos outros da história heroicizada. Esse olhar em 

migalhas possibilita perceber a história não como algo distante e até mesmo ―irreal‖. 

Desse modo,  

Podemos perceber que a narrativa em forma de trama se caracteriza pela 

constituição de um enredo, personagens que se enlaçam, ações que não 

necessariamente se dirigem por uma cronologia crescente ou a escolha das 

ações de quem está aparentemente no poder. Nas tramas não podemos 

esquecer os outros atores que contracenam, os figurantes, aqueles que fazem 

a diferença na descrição de uma feira pública repleta de pessoas, local de um 

assassinato. Sem estes outros, que correm, gritam, choram no momento do 

atentado mortal, a cena fica sem cor, cheiro ou gosto e transforma-se de uma 

aquarela em um rosário repetitivo e enfadonho, que ao passar de uma conta à 

outra não exercita a diferença (MAGALHÃES, 2007, p.05).  

 

 Para o ensino de história, esse movimento pode propor um olhar refinado para 

passado, ou seja, a partir da literatura os personagens históricos podem ganhar uma 

importância que permita entender a história sob diferentes olhares, sejam eles genéricos, 

plurais, mas, sobretudo, entender que a História também é feita no singular, no 
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cotidiano, nos movimentos de pessoas ―famosas‖ e desconhecidas também, e que ambas 

podem ter a mesma importância para entender cada contexto histórico. O exercício de 

significar o passado é tarefa indispensável no ensino-aprendizagem para que os sujeitos 

se orientem no tempo e consigam estabelecer essas relações temporais que resultam 

numa consciência histórica mais elaborada. E nesse sentido, a literatura pode ser um 

importante aliado para a construção e mobilização da consciência histórica. 

É nessa perspectiva, na intenção de verificar como o passado pode ser 

experienciado e interpretado pelos sujeitos da escola, e principalmente, mobilizado para 

compreender o presente e projetar o futuro, que propomos, através da leitura e discussão 

de obras literárias, com vistas ao exercício do olhar empático sob os sujeitos no tempo, 

que propomos essa pesquisa fincada na centralidade de dois conceitos: o de Consciência 

Histórica que é demonstrada a partir da Narrativa Histórica e da Empatia Histórica.      

A Competência Narrativa é a forma pela qual se expressa a consciência 

histórica, ou seja,  quando o passado toma a forma de uma narração a partir de 

procedimentos que o dão sentido, para construção de elementos para a ―orientação 

temporal na vida prática por meio da recordação da realidade passada‖. Em outras 

palavras, é a habilidade de expressar o passado por meio da orientação no presente 

(RÜSEN, 1992, p.9). 

O desenvolvimento da competência narrativa está ligada à capacidade do 

sujeito em operar a partir de uma compreensão empática, isto é, para Rüsen, a 

competência narrativa pode ser definida a partir de três elementos: forma, conteúdo e 

função. A Forma diz respeito a capacidade de interpretação da história, que requer a 

conexão com os significados e sentidos com a realidade presente. Nesse sentido, o 

sujeito deve ter em seu horizonte a capacidade de uma temporalidade que permite de 

concepção de todas as dimensões temporais (passado, presente e futuro); o Conteúdo é a 

dimensão da experiência histórica, implica na habilidade de olhar o passado, 

resguardando suas qualidades temporais e diferenciando-as no presente e a Função que 

revela a capacidade de orientação temporal, é a competência de se reportar ao passado 

com vistas a ―acertar no futuro‖ articulando-se no curso do tempo. (RÜSEN, 2007, p. 

111- 117) 

A Empatia Histórica em linhas gerais pode ser definida como a capacidade de 

se colocar e sentir o outro, dessa maneira, aprender empaticamente no ensino de 

História se dá a partir de um movimento de compreensão dos sujeitos do passado. Esse 
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mergulho ao passado, por meio da aprendizagem empática, produz aspectos de 

alteridade, de entender as especificidades de personagens diferentes dos que estamos 

acostumados, permitindo novas percepções e formas de viver e pensar de pessoas que 

viveram em outro tempo, em outro lugar. Estas categorias de análise serão aprofundadas 

no terceiro capítulo deste trabalho. 

Na esteira dessas discussões, apresento no próximo capítulo a trajetória 

didático-metodológica que foi desenvolvida a partir de Tertúlias Literárias no ambiente 

escolar, em uma turma de 9º ano de uma Escola Estadual da cidade de Feira de Santana. 

Nele procuro descrever a dinâmica do trabalho didático-histórico utilizando as obras 

literárias Os Miseráveis (Vitor Hugo) e Cidade de Deus (Paulo Lins), ao tempo em que 

intento explicitar o que me levou a abrir uma nova vereda investigativa, atentando para 

a questão da empatia e suas potencialidades para aprendizagem histórica. 
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CAPÍTULO II 

ARTES DO FAZER: LITERATURA E ENSINO DE CLIO 

Vamos fugir dessa jaula!/ Mas o ideal é que a 

escola me prepare pra vida/ Discutindo e 

ensinando os problemas atuais/ E não me dando 

as mesmas aulas que eles deram pros meus pais/ 

Com matérias das quais eles não lembram mais 

nada. (Gabriel o Pensador, 1995). 

 

O soar estridente da sirene anuncia mais um dia letivo no Colégio Estadual Juiz 

Jorge Faria Góes (CEJJFG), professores e alunos chegam apressados evidenciando o 

cotidiano escolar. O som da campainha não apenas sinaliza que as aulas já estão 

começando como também demonstra mais um dos tantos elementos que compõem a 

maneira de estudar estabelecida nas escolas brasileiras. Uniformes, mochilas, salas de 

aulas lotadas, cadeiras enfileiradas, chamadas pela caderneta; e professores a postos!  

Com seus pincéis ao quadro, dão início as aulas nos mais variados anos/séries, 

revelando todo esse universo ritualístico. Esta é a realidade da maioria das escolas 

públicas brasileiras e, assim como denuncia Gabriel o Pensador, a escola pouco avançou 

dessa ―jaula‖ chamada ensino tradicional, um modo de fazer que muitas vezes 

demonstra-se incapaz de despertar o interesse dos alunos e principalmente trazer para 

salas de aulas questões atuais em que o estudante está imerso. 

Neste capítulo apresento parte das minhas caminhadas pelas trilhas do ensinar-

aprender história, tratando do como a literatura foi habitando este fazer, primeiro como 

linguagem e recurso didático, depois como preocupação investigativa. No primeiro 

momento serão apontados como foram os primeiros passos e as motivações para pensar 

sobre ensino-aprendizagem e novas práticas que pudessem/podem favorecer a 

construção de significados para a História no espaço escolar; também serão 

evidenciadas como foram elaboradas e desenvolvidas as intervenções a partir da prática 

de tertúlias literárias. No momento seguinte, demarcaremos o campo de investigação, 

bem como o perfil dos sujeitos da nossa pesquisa e sua relação com a escola, a história e 

a literatura. Por último, serão analisadas as falas dos alunos durante a realização da 

proposta da segunda tertúlia, construída a partir da obra Cidade de Deus (Paulo Lins
1
), 

                                                           
1
 Paulo Lins (1958) é um escritor brasileiro. Autor do Livro Cidade de Deus que foi levado para o cinema 

por Fernando Meirelles, e recebeu quatro indicações para o Oscar de 2004. 
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procurando trazer à tona como os alunos mobilizaram a consciência histórica para 

pensar os sujeitos e contextos do passado e do presente. 

Tinha Literatura no Meio do Caminho 

O Programa Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), 

especialmente o PIBID – História da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), do qual fiz parte durante parcela da minha trajetória universitária, sempre teve 

a preocupação em discutir o ensino-aprendizagem em história articulado com o 

ambiente escolar e seus sujeitos, contribuindo para a promoção de espaços de 

discussões e elaboração de projetos que dialogassem com abordagens voltadas para 

novas linguagens e tecnologias, abrindo assim possibilidades de novas práticas didático-

históricas.  

Foi a partir das experiências nesse programa que comecei a me debruçar sobre 

temas referentes ao ensino-aprendizagem de história, sempre com a premissa de atender 

às necessidades e queixas a que estamos acostumados a ouvir entre corredores e salas de 

aula, principalmente através das falas dos alunos, sobre questões relacionadas ao 

desinteresse em relação à História enquanto disciplina escolar. No ano de 2014 fui 

direcionada a elaborar um projeto de estudo no Colégio Juiz Jorge, com uma 

preocupação voltada às práticas de leituras e formação de leitores.  

A primeira experiência foi bem despretensiosa. A intenção era apenas construir 

um ambiente agradável com a turma que eu estava observando. Durante esse período de 

observação percebi que se tratava de uma turma atípica, muitos alunos apresentavam 

um apreço pela leitura de romances, e existia uma relação amigável tanto com a 

professora de história quanto com a direção, o que para mim configurava um ambiente 

propício para o aventurar em novas experiências e práticas docentes.  

 Foi feita uma sondagem rápida com os alunos quanto a leitura de textos e 

livros que eles costumavam consumir e descobri que já havia um gosto por leitura de 

romances, poemas e histórias em quadrinhos. Solicitei à professora supervisora, o plano 

de ensino da turma e observei que o próximo assunto seria Revolução Francesa. Do 

fundo da memória, lembrei que meu professor de português, quando eu estava na 

mesma série, trabalhou com a obra Os Miseráveis e que ela marcou profundamente a 

minha trajetória escolar; fiquei sabendo dos projetos de leitura que a escola já 

desenvolvia - recitais, semana de leitura, oficinas de leitura - e de algumas tertúlias 

experimentais que a escola estava realizando em parceria com um grupo da área de 
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Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, li alguns materiais sobre 

o assunto e montei um plano de intervenção. Apresentei para a professora supervisora, 

que prontamente abraçou minha proposta.  

O plano era discutir a Revolução Francesa (conteúdo previsto para a unidade), 

através da obra Os Miseráveis de Vitor Hugo (adaptada por Walcir Carrasco), um 

romance social ambientado na França, em um período que o país se encontrava em 

processo de reestruturação após umas das maiores revoluções do continente europeu. 

Desse modo, a intenção era trazer para o campo da discussão duas versões - histórica e 

literária - do mesmo período histórico. 

Apresentamos a proposta aos estudantes, traçamos objetivos e prazos para a 

discussão da obra nas aulas que se seguiriam, bem como a montagem da tertúlia 

literária, que seria a culminância do projeto. Em decorrência do que os alunos foram 

relatando durante as aulas, trazendo questões e demostrando curiosidade sobre o 

romance e o período, solicitamos que fizessem uma pesquisa sobre a vida e a obra de 

Vitor Hugo, informações e dados que foram compartilhados ao longo das aulas por 

alguns minutos, acordados com a professora supervisora. Esses momentos foram 

bastante produtivos, porque a cada encontro os alunos iam trazendo novas informações 

do que eles pesquisavam, sobre a obra, o autor, os personagens e todo o contexto da 

história narrada, estabelecendo ainda comparações com o conteúdo da Revolução 

Francesa discutido em sala. 

Por fim, montamos uma Tertúlia Literária em horário oposto ao das aulas, 

devido principalmente ao calendário escolar, que já estava ―atrasado‖ e também para 

não mexer muito com o cotidiano das outras aulas. A turma aceitou a proposta. A 

participação foi ativa, e com bastante interação entre os professores e os colegas. 

Confrontamos as duas versões, demarcamos seus pontos de encontro e distanciamento.  

Ficou claro para mim, na medida em que fui vendo os olhares de satisfação da 

turma, que havia um interesse pela leitura e o começo de uma construção mais amistosa 

em relação à história e principalmente ao seu estudo. O decorrer do processo me 

proporcionou tanto prazer (apesar dos percalços), que resolvi abrir mão do meu projeto 

de pesquisa que também estava situado na área do ensino de história (mas com outra 

temática), e resolvi levar adiante essa reflexão que me deixou tão instigada: os usos e 

potencialidades do texto literário no ensinar aprender-história. A partir daí resolvi 

aprofundar o tema, procurei conhecer mais como começou o interesse da escola por 

projetos relacionados à construção de leitores e entender como os alunos recebiam essas 
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propostas. Montei um projeto específico com intervenções voltadas para a 

problematização da relação entre história e literatura, procurando perceber como 

proporcionar aprendizagens significativas no ensino de história. 

 

A escola e os sujeitos da pesquisa 

O colégio Juiz Jorge está situado no bairro São João, cidade de Feira de 

Santana, que apesar de estar localizado em uma zona central, (próximo ao shopping, 

museu, parques) o público que a escola recebe é marcado pela desigualdade social, tão 

presente em nosso país. Seu espaço arquitetônico é composto por 15 salas de aulas, 

quadra de esporte, laboratório de ciências, sala dos professores, biblioteca, sala de 

direção, cozinha e almoxarifado. Em 2010 o colégio esteve prestes a fechar por carência 

de alunos
2
, mas os pais, juntamente com a direção e os professores, se mobilizaram e a 

decisão foi revogada. Atualmente o colégio conta com cerca de 380 alunos e funciona 

como colégio de Ensino Integral nos níveis Fundamental II e Médio.  

Segundo o depoimento da atual diretora, que já está em seu segundo mandato 

como gestora (o primeiro como vice e agora na direção), no colégio existe uma 

preocupação com a formação de leitores desde 2009. E uma das primeiras decisões, 

assim que assumiu, foi traçar um perfil dos estudantes para se aproximar deles e 

elaborar projetos para o desenvolvimento do gosto pela leitura: 

 

 A gente quando assumiu a escola, logo no início, nós sentamos na casa dela 

[a diretora] e a gente traçou tudo que a gente pensava, o que eu concordava o 

que eu discordava dela e a gente fez uma planilha e a gente foi vendo os 

pontos em comum né? E uma das coisas que a gente mais queria era entender 

o que se passava na cabeça desses meninos. Então a primeira ação [...] foi 

criar o Blog da escola, [...] pra entender o que se passava na cabeça do 

menino e fazer com que ele fosse autor da própria história dele. Então a gente 

decidiu: Eu quero que esses meninos estejam perto da gente. (F.A, diretora) 

 

A fala da diretora pode nos dar pistas para entender como conhecer a realidade 

do alunado é um elemento decisivo no processo educativo e, dessa forma, aproximar 

esses alunos significa aproximá-los também ao mundo da leitura a partir do que eles já 

conhecem, já estão inseridos. Essa relação que a diretora relata, e a vontade de entender 

e dialogar com os alunos, se reflete no olhar e na relação de pertencimento que eles 

desenvolveram com a escola e o corpo docente.  

                                                           
2
Disponível no site: http://www.zeneto.com.br/noticia/3558/colegio-estadual-juiz-jorge-em-feira-nao-

sera-fechado último acesso: 31jul 2017  
 

http://www.zeneto.com.br/noticia/3558/colegio-estadual-juiz-jorge-em-feira-nao-sera-fechado
http://www.zeneto.com.br/noticia/3558/colegio-estadual-juiz-jorge-em-feira-nao-sera-fechado
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Uma das primeiras ações que nós fizemos foi montar uma sala de leitura [...] 

eu vim no final de semana, lavei, montei, coloquei cordel nas paredes. Trazia 

os meninos, cada turma vinha no momento da minha aula. E eu queria [...] 

um carrinho de supermercado para colocar os livros e levar para as salas e aí 

eu comecei a fazer a locação dos livros. O primeiro livro foi “O menino no 

espelho” porque tinha em quantidade e eu trabalhava textos curtinhos e aí 

começou. [...] e tem aquela coisa de o menino rasgar o livro eu colar a capa e 

dizer, ―tome, leve de novo‖ e de buscar, de dizer ―vamos ler‖ e começar a 

arrumar a escola com coisas de leitura. (F.A, diretora) 

 

Tal depoimento demonstra como a leitura é um elemento que ainda precisa ser 

muito incentivado, já que estamos falando das primeiras tentativas de formação de 

leitores no colégio Juiz Jorge, mas poderia contemplar muitas outras realidades 

escolares, pois o hábito e o prazer de ler não ocupam, infelizmente, lugar privilegiado 

entre alunos da escola básica da rede pública, quiçá, da rede privada do país. Vale 

ressaltar que, se o alunado não gosta de ler e não tem interesse ou curiosidade, o 

fascínio pela História também se esvai na mesma proporção. Claro que isso nos leva a 

um panorama muito mais amplo, que pode ser analisado desde o currículo escolar até a 

formação do professor, e os inúmeros desdobramentos e percalços que se configuram na 

educação brasileira atual, mas tratar disso não é o objetivo dessa pesquisa. 

A operação da leitura consiste principalmente em considerar aquilo que 

envolve o leitor, o contexto no qual ele está inserido, para que no momento da leitura 

ele consiga fazer referências e relações de seus conceitos prévios com o conteúdo do 

texto para, enfim, construir sentido ao que foi lido. Se considerarmos suas vivências e 

experiências aí sim a leitura se tornará muito mais ampla, viva e significativa. Mas para 

isso, para criar o gosto pela leitura é necessário uma maior preocupação com os 

interesses dos alunos, com o lugar em que eles ocupam na escala social, levando em 

consideração o que eles trazem de fora dos muros da escola, para assim dar sentido ao 

que se lê. Nas aulas de História, esses aspectos se tornam indispensáveis para que a 

apropriação do conhecimento ocorra com sentido e significação, que podem resultar em 

―sólidas aprendizagens‖. (CAIMI, 2006, p.24) 

Ler é dar sentido ao mundo, à realidade, ao meio em que se vive. Um bom 

leitor para a disciplina de história, por exemplo, terá também que ter uma leitura 

coerente do passado e a partir daí construir, a partir da mobilização da consciência 

histórica, o alicerce necessário para o desenvolvimento de habilidades e competências 

que permitirão compreender, interpretar e modificar não apenas a si mesmo, mas o 

mundo e a realidade em que está inserido. Nesse sentido, a leitura de mundo antecede a 
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leitura de textos escritos (Freire, 2003), pois é a partir das experiências enquanto 

sujeitos que o texto toma formas e interpretações e, portanto, 

Ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos 

sentidos produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado 

pelo autor, o que implicaria que o prazer do texto se originasse na 

coincidência entre o sentido desejado e o sentido percebido [...]. Ler é, 

portanto, constituir e não reconstituir um sentido. (CHARTIER, 2001, p.108 

apud SILVA, 2015 p. 26). 

 

Desse modo, para poder ler é preciso saber ler e para gostar de ler também é 

necessário saber ler. Daí porque a premissa de que a escola deve assegurar um processo 

adequado na iniciação à leitura, pois quando isso não acontece efetivamente os danos se 

tornam permanentes e o acesso ao conhecimento fica cada vez mais comprometido. 

Outro quesito importante é que, a grosso modo, a escola tem se caracterizado 

pela produção de um leitor específico: aquele que reproduz fielmente as informações 

contidas no livro didático, tendo-o como elemento central nesse processo. Claro que o 

livro didático se constitui como um artefato indispensável na sala de aula, pois muitos 

alunos e professores só tem esse meio para a condução/mediação da aprendizagem. 

Ainda assim, é importante ressaltar que essa centralidade engessa o ensino e não abre 

possibilidade para as variadas formas de ensinar-aprender, através do lúdico, da música, 

do cinema e, claro, da literatura.  

Entretanto, não é objetivo desse trabalho entrar no mérito das contribuições ou 

não do livro didático na sala de aula, visto que esse assunto se configura como algo 

bastante complexo. A intenção primeira é pensar na formação de leitores e como essa 

prioridade não é refletida na realidade das salas de aulas. Em outras palavras, a não 

preocupação com a construção de alunos leitores, e principalmente leitores competentes 

em ler o passado e o presente com vistas a modificar o futuro, tem configurado cada vez 

mais a mecanização/robotização do ensino e na precarização da aprendizagem. Sobre as 

lacunas e deficiências desse processo, pode-se dizer que: 

Essa dificuldade dos discentes em ler e interpretar pode ser entendido por 

vários ângulos. Um deles é a partir da hipótese de que a prática da leitura de 

textos escritos não aparece para esses indivíduos como algo corriqueiro. Ou 

seja, a dificuldade apresentada pelos discentes pode estar atrelada ao pouco 

exercício que eles fazem da leitura de textos escritos, pois, como destaca 

Manguel (2004, p. 14), ―... ler é cumulativo e avança em progressão 

geométrica: cada leitura nova baseia-se no que o leitor leu antes‖ (SILVA 

2015 p.31) 

 

Por fim, insistimos na discussão da leitura e seu papel imprescindível na 

formação de sujeitos críticos, pois acreditamos que projetos voltados para a leitura no 
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ambiente escolar favorecem a construção da aprendizagem histórica de modo a 

promover refinamento da consciência histórica. Em diálogo com a citação acima, ler é 

cumulativo, nesse sentido, para a aprendizagem histórica é fundamental o acúmulo de 

leituras e percepções das experiências dos sujeitos no tempo, saber se orientar, 

interpretar e se relacionar com o passado é crucial para o bom desempenho nas aulas de 

história e consequentemente para a vida prática desses sujeitos. 

 

Os escolares e a História 

A boa relação com o ambiente escolar transparece nas falas do alunado. 

Quando questionados sobre escola, seus pontos negativos e positivos. Todos os 

participantes no grupo focal demonstram ter mais aspectos positivos do que negativos, a 

Estudante A, por exemplo, diz: Eu tenho uma relação muito próxima com o colégio, eu 

vivo aqui, aqui é minha segunda casa. E aponta como negativo a falta de interação com 

outros colegas: minha única decepção é vê que muitos alunos não reconhecem o que a 

própria escola faz pra gente, eles são muito mal agradecidos e acabam gerando um 

desconforto em todo o ambiente. 

 Outras falas também convergem para essa opinião: 

De fato nós temos voz aqui dentro, porque a gente tem aqui, por exemplo, o 

nosso conselho de classe que em todas as unidades, a gente tem direito de 

falar o que é que a gente ta pensando, o que a gente tem a melhorar, é..., em 

prol da turma, a gente tem direito de falar o que a gente tá gostando na 

unidade, o que não tá, o que tem que ser melhorado, e enfim‖ (GF, Estudante 

F, grifos meus) 

Eu adorei o colégio, de todos os colégios que eu passei o que eu mais gostei 

foi aqui, porque aqui no Juiz Jorge..., aqui eu não sou só uma aluna eu sou a 

aluna, eu posso falar, eu tenho o meu direito aqui no colégio, e eles ―mexem‖ 

muito com a literatura, incentivam sempre a nossa leitura, e uma coisa que 

eu adorei foi isso, antes eu gostava de ler mas depois que eu cheguei nesse 

colégio eu passei a ler muito mais, aqui tem gente que gosta de ler, que eu 

posso me enturmar bastante, e aqui não tem aquela descriminação que eu 

vejo em muitos colégios, aquele ―eu sou superior‖, ainda tem, mas não como 

os outros, e aqui os professores são legais... Porque pra eles,  a maioria acha 

que... [só] os professores tem a voz, os professores que estão certos, aqui não, 

aqui temos nosso direito, e as vezes estamos certos sim. E aqui eles nos 

ouvem, eles nos aconselham, a diretora é maravilhosa. (GF, Estudante B, 

grifos meus)  

 

As falas dos alunos remetem a fatores que contribuem para a construção 

democrática de um espaço escolar em que ―os sujeitos não são apenas agentes passivos 

diante da estrutura. Ao contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de 

conflitos e negociações em função de circunstâncias determinadas‖; desse modo:  
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[...] o processo educativo escolar recoloca a cada instante a reprodução do 

velho e a possibilidade da construção do novo, e nenhum dos lados pode 

antecipar uma vitória completa e definitiva. Esta abordagem permite ampliar 

a análise educacional, na medida em que busca apreender os processos reais, 

cotidianos, que ocorrem no interior da escola, ao mesmo tempo que resgata o 

papel ativo dos sujeitos, na vida social e escolar. (DAYRELL, 1996, p. 4) 

 

Quando questionados sobre o interesse que estabelecem com a história as 

respostas são muito satisfatórias, e algumas falas nos causaram surpresa: ―a matéria que 

eu mais amo, incondicionalmente é História, com certeza, e que eu mais odeio é... não é 

que eu mais odeio é que eu não sou muito bom é português‖ (GF, Estudante G, grifos 

meus).  Outra colega também assegura que ―História é uma das minhas matérias 

preferidas, eu... É, sempre foi. É tipo, o passado me fascina, o passado, o que o passado 

tem a ver com o futuro, com o presente... é muito... é apaixonante isso‖ (GF, Estudante A, 

grifos meus). E ainda cita como a inserção da literatura favoreceu para esse interesse se 

potencializar, e não compartilha sozinha esta percepção:  

Por mais que eu sempre fosse apaixonada por história, com essa professora (cita a 

professora) ela tem um jeito diferente, tipo, ela faz muito intertexto, o que faz a 

gente aprender não só na matéria de história, mas em todas as matérias [...] E agora a 

gente tá com um projeto, estudando a 2ª guerra mundial que ela deu vários livros de 

vários assuntos, várias pessoas, vários locais, da época do holocausto. Tem o... a 

gente ta trabalhando, puxando mais pro de Anne Frank, aí no final a gente vai fazer 

uma tertúlia que vai dar pra saber a visão de todo mundo e aí vai ter muito... tipo, 

ideias. (GF, Estudante A, grifos meus). 

 Em relação as matérias que eu mais gosto, são duas, história e ciências, história eu 

comecei a gostar no início do ano passado e uma professora desse ano, na verdade 

no final do ano passado pra esse eu me apaixonei demais pela matéria, porque ela 

não vai ensinando, descrevendo e a gente anotando, não, ela conversa com a gente, 

ela passa livros, ela passa filme, ela passa atividades, não aquelas só escrevendo 

mas outras e eu comecei a gostar depois disso, e eu sou fascinada por ciências, por 

causa do professor do ano passado, na sala, ensinando, falando.[...]. Uma matéria 

que eu não gosto muito é de português, não gosto, eu gosto muito de ler, muito de 

ler, mas eu não gosto... (GF, Estudante B, grifos meus).  

É perceptível que os alunos se envolvem mais nas aulas de história quando 

existe a inserção de outras abordagens e confrontá-las traz curiosidade e interesse. A 

forma como o professor planeja a aula e sua condução também foi mencionado e 

compartilhado pelos outros participantes, ou seja, a fuga de muitas datas e a 

heroicização de personagens, ou a história contada apenas pelo viés econômico e 

político não demonstra tanto interesse como o desenrolar de uma trama que é contada a 

partir do cotidiano e de personagens mais próximos da realidade dos alunos.  

Algo que nos chamou bastante atenção foi o fato de todos ali presentes 

gostarem de ler, demonstrarem interesse pela literatura, mas detestarem a disciplina 
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Português. Perguntamos por que eles não gostavam da matéria e algumas respostas 

foram:  

Assim, não é nem de não gostar da professora, é não gostar do modo que ela ensina, 

porque ela puxa muito aquele lado tradicional: vamos dizer assim... ditados, 

sínteses, regras, regras e regras e tipo...os outros professores já mostraram pra 

gente que tem um jeito diferente e um jeito mais divertido, mais legal,  mais fácil e 

que a gente vai aprender da mesma forma, só que de uma forma mais simples (GF, 

Estudante G, grifos meus). 

E acho também que seja por isso também porque ... as palavras, os assuntos, é... 

cada palavra mais estranha, tanta coisa que...  (GF, Estudante B, grifos meus).  

 

Ainda sugerimos que talvez fosse a gramática o motivo da falta de interesse em 

Português, e em uníssono todos assentiram. Outro ponto que nos chama atenção foi o 

fato do Estudante G comparar e criticar a metodologia da professora de português com o 

fato de ―os outros professores já mostraram pra gente que tem um jeito diferente e um 

jeito mais divertido” de aprender e ainda sugere que essa forma é “mais fácil‖. Em 

outras palavras, podemos concluir que, assim como para os estudantes aprenderem 

história a partir da obrigação em decorar datas, fatos e nomes dos personagens 

históricos, essa obrigatoriedade em saber regras e conteúdos sem o mínimo de relação 

com os seus conhecimentos prévios não é diferente para outras disciplinas. O que o 

aluno diz ser ―fácil‖ na verdade é uma maneira de aprender que leva em consideração a 

interdisciplinaridade, intertextualidade e, principalmente, a significação a partir da sua 

própria realidade. Ou seja: 

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado 

para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao contrário, ela se 

torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa 

incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser 

armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura 

cognitiva (PELIZZARI e outros, 2002, p. 38). 

 

A respeito do que é História, podemos verificar
3
 a partir de um quetionário 

(gráfico abaixo) qual concepção os estudantes estabelecem com a disciplina e como de 

maneira geral, essa relação se traduz de forma positiva. Mais de 80% discordam da ideia 

da história ser apenas uma disciplina escolar, o que demonstra alguma importância 

                                                           
3
  O questionário que foi utilizado foi adaptado para essa pesquisa e trata-se de uma investigação europeia 

originalmente chamada de Youth and History que foi traduzida com o título de Jovens brasileiros e 

argentinos diante da história, por pesquisadores brasileiros, argentinos e uruguaios que foi modificada 

para Os Jovens e a história e ―a pesquisa sustenta-se nos conceitos de consciência histórica e cultura 

histórica, tais como formulados pela Didática da História alemã, bem como no conceito de cultura 

política‖ (CERRI, 2011, p. 125). 
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quanto ao caráter prático da história. A imaginação também é um elemento que, para os 

alunos, a história pode proporcionar (70%). Quase 90% consideram que a história tem, 

sim, relação com o presente e com sua vida, o que contribui para que mais de 60% 

entendam sua vida como parte das mudanças na história, ou seja, eles se veem como 

sujeitos inseridos em uma sociedade e fazendo parte das mudanças que ocorrem nela. 

Percebe-se ainda que os alunos, de maneira geral, tem uma relação diferenciada com a 

história, se comparada a outras realidades escolares, por exemplo, e expressam isso na 

maneira como interpretam o passado, concebendo-o não apenas como um amontoado de 

desgraças (mais de 60%), mas como uma forma de entender como as sociedades se 

desenvolveram e, consequentemente, de lidar com os problemas sociais do hoje, 

traduzindo-se em 80% se levarmos em consideração que 34% concordam em parte.  

 

 

É imprescindível que se estabeleça um contraponto sobre os dados constatados. 

Apesar de demonstrarem serem satisfatórios do ponto de vista da necessidade original 

para as relações de ensino-aprendizagem em História - gosto, interesse, valorização, 

interpretação - é importante destacar que esses dados não correspondem a realidade da 

maioria das escolas públicas no Brasil e mesmo, da totalidade da própria escola em 
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questão.  Atualmente, o país ocupa a 59ª
4
 em leitura – elemento fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer componente curricular - no ranking de educação 

desenvolvido em 70 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Nos dados nacionais, segundo o senso da educação ainda existem 

3 milhões de crianças e adolescentes fora da escola e segundo o Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios) a região Nordeste concentra os piores índices de 

analfabetismo (16,9%) até 2014. Ou seja, os sujeitos desta pesquisa representam 

minoria no panorama geral do país. Outro dado importante, e que foi percebido a partir 

da convivência e observação com escolares durante a pesquisa, é que a maioria da turma 

em questão está na escola desde o 6º ano e a relação com a história foi uma crescente 

durante o processo de formação.  

O mirante sobre o qual repouso meu olhar, me permite avaliar que vários 

elementos são indispensáveis para a construção de uma relação frutífera com a história e 

dentre esses elementos estão as relações de diálogo, compartilhamento, incentivo 

estabelecidas entre os estudantes, professores e a escola por completo. O colégio em 

questão tem uma preocupação não apenas na formação de leitores genéricos, mas 

também na valorização da liberdade, do diálogo e principalmente, na construção de 

espaços ordinários de debates, com conselhos de classes democráticos, em que há 

efetiva participação de alunos, professores e pais.  

Os escolares e a literatura 
 

A prática das tertúlias literárias
5
 no colégio foi aliada na construção da relação 

de diálogo com a história. Através dessa metodologia era possível criar um ambiente em 

que os estudantes pudessem dialogar entre si, compartilhar informações e descobertas 

das obras e por isso, serem protagonistas do processo de aprendizagem. A diretora 

esclarece que houve uma mudança significativa após a inserção dessa metodologia no 

ambiente escolar: 

Depois que a gente trouxe a proposta da tertúlia eu acho que existe um 

divisor de água no Juiz Jorge. O que era o juiz Jorge antes de 2014 quando a 

                                                           
4
 Dados disponíveis em http://www.inep.gov.br/basica/saeb. 

5
 A prática da Tertúlia Literária Dialógica se constitui enquanto atividade cultural e educativa através da 

leitura de livros da literatura clássica universal e tem sete princípios (diálogo igualitário, inteligência 

cultural, transformação, dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de 

diferenças) basilares na promoção do diálogo que é o elemento gerador de aprendizagem, dessa forma, 

(MELLO 2003, p. 450). O objetivo principal é a criação de um espaço em que o diálogo seja elemento 

gerador de ideias e reflexões a partir de diferentes interpretações (objetivas e subjetivas) que possam 

derivar de um mesmo texto.  
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gente implantou as tertúlias e o que é agora. Então, hoje você vê os meninos 

sentados com um livro na mão. Hoje você vê os meninos sugerindo livros, 

[...] então, acho que a gente está no caminho. (F.A. Diretora) 

Os participantes também concordam que a prática das tertúlias é um momento 

muito produtivo, em que eles compartilham suas ideias e impressões sobre as obras 

lidas, que é um espaço de confronto entre opiniões, que ajuda a assimilar os conteúdos e 

promove curiosidade para ler outras fontes referentes ao assunto proposto. Quando 

questionados sobre a preferência entre o texto literário ou o texto do livro didático todos 

respondem que preferem o primeiro. E todos concordaram ainda que o texto literário 

ajuda a compreender o histórico.  

[...] quando eu lia um livro didático de um assunto, eu lia, mas, eu não 

entendia, entendeu? [...] no livro didático explica sobre a 2ª guerra mundial, 

eu lia, só que eu não entendia nada, aí a professora me emprestou o livro da 

Anne Frank, eu li todo, agora eu pego o livro didático eu leio e entendo 

porque não só li no livro didático que explica em si e tal, mas eu preciso de 

outros métodos pra eu poder entender melhor o assunto. Então quando eu li 

esse da 2ª Guerra Mundial, esse de Anne Frank, eu entendi bastante e tô 

querendo me aprofundar mais do assunto. [GF, Estudante D, grifos meus] 

É... eu gosto mais de livros literários porque assim, livros didáticos é uma 

coisa mais resumida, é uma coisa que a gente lê e fala assim: ―cadê o resto?‖ 

(...) [GF, Estudante B] 

Quando questionados sobre se a possibilidade de a literatura melhorar o 

entendimento de história, todos concordam que sim e o contrário também funciona, para 

os participantes os conhecimentos históricos também permitem ler melhor os conteúdos 

literários. “Sim, serve como um apoio, uma coisa leva outra, ajuda” [GF, Estudante F].  

No que diz respeito ao que mais gosto/confiança, procuramos evidenciar como 

isso se releva com relação a literatura (gráficos abaixo). Nos chama atenção o gosto dos 

alunos pelas falas dos professores (61%) e de pessoas mais velhas (57%). No relato a 

seguir, podemos perceber e especular sobre a razão do apreço: 

 [...] quando a galera fala de estudar história, tem gente que acha que é 

decoreba, é decorar data, quando aconteceu, quem praticou, principal 

pessoa... e não, quando a pró dá aula ela literalmente conta uma história, 

sabe quando você pega um livro e narra pra uma criança? É basicamente isso 

a aula dela [..], e a maneira como a pro fala, é por exemplo, [não é] tal pessoa 

na história é errado e tal pessoa é certo, ela deixa pra gente decidir, então 

acaba que ela ensina mas a gente também ensina pra ela. [GF, Estudante H, 

grifos meus] 

A fala da aluna nos alerta para o que Albuquerque (2012) faz alusão sobre o 

―deleite‖ e o ―prazer estético‖ no olhar para os eventos do passado. 

[...] uma boa aula de história está assentada na capacidade do professor em 

urdir uma boa narrativa, em levar os alunos a construírem sentidos e 
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significados para os textos e relatos já tramados. A história teria assim mais 

uma função social, a de nos fazer aprender a narrar, a contar histórias, 

enredar os fatos, atividades humanizadoras por excelência. Aprender a contar 

histórias, a reunir palavras em frases e, com elas criar sentido para um outro 

passo decisivo em nosso processo de humanização por isso todas as 

comunidades humanas contam histórias, narram eventos, para suas crianças. 

(p. 34)  

De acordo com os dados levantados, os romances históricos representam 

aproximadamente 27% do agrado dos alunos, valor menor que os documentários (53%), 

documentos e outros vestígios (50%), novelas e minisséries (47%), ficando a frente 

apenas dos livros didáticos (19%). A princípio esse número causou estranhamento, visto 

que tanto na primeira experiência quanto no grupo focal os alunos assumiam/indicavam 

uma postura contrária. Os filmes ocupam lugar privilegiado no gosto dos alunos (73%). 

Em diálogo com Malta (2016) em sua monografia por título: Sobre o que é a História. 

O que dizem estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II – reflexões a partir da 

Didática da História, os sujeitos de sua pesquisa, também são de escolas públicas de 

Feira de Santana, expressam o mesmo gosto pelos filmes que segundo o autor,  

Esse interesse pode ser explicado por eles estarem inseridos na ambiência das 

redes digitais, que se configura como um ciberespaço. Conectados por vários 

tipos de relações, os estudantes acessam todo o tempo produções 

audiovisuais diversas, através do canal YouTube, e são consumidores de 

suportes de comunicação, como o Whatsapp, Facebook, Instagram, entre 

outros, compartilhando pensamentos e valores que também são trazidos para 

o espaço escolar. (MALTA, 2016, p. 39) 

 Em seguida estão os museus e lugares históricos (70%), o que pode ser 

explicado pelo fato de o Colégio ter muito viva essa prática, já todos os anos promove 

viagens para o projeto Tamar e visitas ao Castelo Garcia D‘avila, na cidade de Mata de 

São João- Ba, viagem de campo à Chapada Diamantina, e muitas atividades de campo, 

como andanças pelo Museu casa do Sertão (UEFS), Observatório Antares, Parque do 

Saber,  e visitas em igrejas, asilos, mercado de arte popular e feiras livres da cidade de 

Feira de Santana – Ba. 
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 A desconfiança aumentou quando deitamos a vista nos dados do gráfico 3 

(abaixo). No quesito confiabilidade a literatura aparece com apenas 15%, ficando atrás 

até das novelas e minisséries (19%).   

 

 

 

A surpresa foi grande, o que me levou a trabalhar com a hipótese de que existia 

algum tipo de confusão por parte dos alunos quanto ao quesito gosto e confiabilidade 

dos romances. Suspeitei que poderia se tratar de algum equívoco quanto ao que eles 

entendiam por ―romances históricos‖, reparei que a própria formulação pode causar 
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estranhamento já que a pergunta se refere ao nível de confiança porém as resposta são 

reportadas para o gosto. Acreditando que poderia ter havido algo de errado, separei uns 

minutos da aula e perguntei a turma o que entendiam ser romances históricos  e solicitei 

exemplos. A maioria da turma caracterizava romances históricos como histórias de 

amor ou contos de fadas. Daí percebi que o problema estava na palavra romance. 

Questionei, por fim, se não tinham visto algo sobre gêneros literários e a resposta foi 

negativa. Na aula seguinte levei outro questionário ( ver anexo 1) com um verbete sobre 

o significado de romances históricos, discutimos sobre o assunto, exemplifiquei e sugeri 

que eles recordassem sobre os que eles já leram ou ouviram falar e pedi que eles 

respondessem novamente se confiavam nessa forma de apresentar a história. Dos 24 

estudantes presentes, 15 responderam que gostam ou conhecem romances históricos, 

representando uma média de 62%, sendo que 19 respoderam que confiam nos romances 

enquanto uma representação da realidade, totalizando quase 80%. No campo da 

justificativa, alguns deram suas opiniões a respeito: 

Eles podem não ser uma estória verídica, mas apresenta a realidade como é, 

só que nem sempre são contadas exatamente iguais. (Estudante 1) 

[sim] pois, há varios livros que contam a realidade como por exemplo o 

menino do pijama listrado. (Estudante 2) 

Sim, acho um jeito diferente de aprender história e confio pois contamos com 

provas, como foi no caso de Anne Frank. (Estudante 3)   

Contornado o problema do gosto/confiança da literatura para aprender história, 

continuamos com o cronograma de construção e execução da tertúlia literária a partir da 

obra Cidade de Deus, que será descrita e analisada a seguir. 

Cidade de Deus e a PEC 33 

Até aqui, podemos constatar, que apesar de um começo despretencioso, meio 

sem rumo e sem intenções mais investigativas de encontros entre história e literatura, o 

despertar para curiosidade e questionamentos do tipo: ―até que ponto essa relação pode 

ser traduzida em aprendizagem significativa?‖, ―quais as contribuições efetivas da 

literatura para a aprendizagem histórica‖, ―de que forma a literatura pode colaborar na 

construção de competências e habilidades para interpretar os sujeitos da história?‖. Foi 

em meio a esse universo de desejo e curiosidade que resolvi estreitar os laços de 

amizade entre história e literatura, montando proposta mais elaborada e sofisticada, feita 

de forma sistematica e visando a produção de dados para a investigação a partir dos 

questionamentos mencionados.    



43 
 

As intervenções foram montadas a partir de aulas-oficinas
6
, com o intuito de 

discutir temas relacionados a criminalidade juvenil para pensar a Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 33, sobre a maioridade penal no Brasil. Em linhas gerais, a 

proposta
7
 diz respeito a alteração da redação dos artigos, 129 e 228 da Constituição 

Federal, com o intuito de acrescentar um parágrafo único, que prevê a desconsideração 

da inimputabilidade penal para maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos no 

Brasil. 

O pano de fundo dessa abordagem foi Cidade de Deus, do escritor Paulo Lins, 

obra que desde 1997 ganhou reconhecimento nacional e internacional. O romance de 

Lins teve duas edições e mudança de nomes de vários personagens; a primeira com 550 

páginas e a segunda (a que foi usada durante o projeto), revisada pelo autor, com 400 

páginas
8
. A obra é fruto de dez anos de pesquisas do autor, em parceria com a 

antropóloga Alba Zaluar, no projeto Crime e Criminalidade nas Classes Populares. 

 O livro está inscrito no contexto do projeto de modernização conservadora do 

Brasil a partir da Proclamação da República (1889), visto que os antigos cortiços foram 

dando lugar a largas avenidas que representavam o sonho elitista de modernização do 

Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Desse modo, a formação de favelas 

foi consequência de projetos urbanísticos que previam a higienização das cidades, mas 

que não se comprometiam com direitos básicos dessa parcela marginalizada da 

sociedade. A partir de 1960, na tentativa de reparar o problema da falta de moradia, 

houve algumas construções de conjuntos habitacionais, sendo que o mais famoso deles 

foi Cidade de Deus. Entretanto, mesmo que na teoria o projeto propusesse a 

reorganização do espaço urbano e a garantia de direitos a esses cidadãos, na prática, eles 

ainda eram negligenciados e abandonados pelo Estado. É nesse contexto que a obra de 

Lins se insere e relata a saga de personagens para sobreviver em meio a pobreza, 

criminalidade e, por vezes, abusos de poder por parte do Estado.  

Com relação ao projeto, é preciso destacar que ao longo do percurso 

enfrentamos algumas barreiras para o seu desenvolvimento. O primeiro deles foi a 

                                                           
6
 Ver Barca (2004) 

7
 A proposta foi votada e aprovada com algumas modificações pela Câmara do Deputados atualmente 

encontra-se em tramitação no Senado. Ver: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/106330 
8
 Por se tratar de uma obra relativamente extensa, e por ter algumas partes consideradas muito fortes para 

a faixa etária dos escolares, optamos por uma seleção das cenas/eventos considerados mais importantes 

para a abordagem no projeto. 



44 
 

reprodução da obra, visto que na biblioteca da escola não dispunha de nenhum 

exemplar. A direção se mostrou disposta a ajudar, no entanto as cópias levaram um 

tempo para ficarem prontas. Outro fator que comprometeu a fluidez do projeto foram 

mudanças de horários da turma. Durante semanas as ações eram pensadas e repensadas 

por conta dessas mudanças, sem falar que depois de resolvido este impasse, nossas aulas 

deixaram de acontecer por conta de feriados e pontos facultativos. Devido a estes 

atropelos, o projeto, que estava previsto começar na 3ª unidade, só teve seu início em 

meados dela e seu fim no último dia da 4ª. Ou seja, o projeto se alongou muito e por 

vezes senti que perdíamos o foco, pois o calendário sofreu muitas alterações ao longo da 

execução e a dinâmica e interação da turma sofreu uma baixa significativa. Durante a 

execução do projeto, houveram dias em que nenhum estímulo surtia efeito, nada do que 

eu tinha preparado era aceito ou fazia sentido para os alunos, houveram aulas que a 

sensação era de frustração e desolamento. Em outros momentos, a sala de vídeo não 

poderia ser usada, o aparelho de reprodução estava quebrado; como se não bastasse,  a 

turma ainda se envolveu em uma série de brigas/desavenças entre colegas, o que 

provocou uma quebra nas relações entre eles, inviabilizando o trabalho em grupo, por 

exemplo.  

Mesmo com tantos entraves e dissabores, conseguimos dar conta do calendário e 

montamos a tertúlia literária, que aconteceu em horário programado com a turma, visto 

que a escola ainda não estava funcionando em tempo integral por conta da falta de verba 

para a merenda e almoço. Contamos com mais da metade da turma e a tertúlia foi 

mediada a partir da leitura de parágrafos do livro, e discutidas a partir das impressões e 

interpretações que eles tinham sobre os personagens da obra e as questões referentes à 

criminalidade. 

Como dito, a pretensão foi problematizar a PEC 33/2012 a partir da obra de 

Paulo Lins, Cidade de Deus, analisando aspectos estruturais da sociedade brasileira que 

culminaram no fortalecimento do crime e na inserção cada vez maior de adolescentes e 

jovens nessa prática. De início, apresentamos a obra o autor e em seguida solicitei que 

partilhassem as impressões gerais referentes ao romance. Alguns alunos não quiseram 

se manifestar, alegando um pouco de timidez, apesar de terem dito de forma genérica 

que gostaram do livro.  Abaixo algumas impressões
9
 a respeito: 

                                                           
9
 Para as análises das narrativas na tertúlia optamos pelos recursos de áudio e vídeo. 
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A minha primeira impressão foi: ―ai meu Deus o que está acontecendo com a 

minha vida‖. Porque a gente acha que o Rio de Janeiro é uma coisa: nossa! 

Só tem coisa boa, mas não, tem muita violência e a gente fica muito 

horrorizada por que é cada coisa bárbara, pelo menos é o que acontece no 

livro, mas que a gente sabe que é a realidade. [...] E tudo aqui me fez pensar 

sobre o nosso estudo inicial que é a maioridade penal, por que muita gente 

fica falando ―ah, tem que reduzir a maioridade penal, essa coisa e tal...‖, mas 

com esse livro a gente entende que não é bem assim, que a pessoa não vira 

bandido de uma hora para outra, pelo menos alguns, né? Porque tem toda 

uma formação histórica por traz disso tudo, a criação, a coisa estrutural do 

país e tal. [GF, Estudante A, grifos meus] 

 [...] É um bom livro e a gente pode ver com outros olhos a realidade da 

favela e também que eu percebi que muitas vezes é por cabeça de outros [...] 

que tem gente que vai [para a criminalidade] por influência, é mais fácil 

então eu vou por esse caminho, não por que quer, mas por que acha que é 

mais fácil aquela vida. [GF, Estudante B,] 

Nota-se que as impressões estabelecidas pelos alunos nos dão pistas para 

entender o que Rüsen chama de (re)elaborar continuamente as experiências dos sujeitos 

no tempo. Apesar de já terem estudado sobre o contexto do livro (Primeira República) 

nas aulas de história, foi a partir da obra literária que eles resignificaram os sujeitos 

negligenciados pelo Estado, como nos diz Rüsen:  

A formação histórica é, antes a capacidade de uma determinada constituição 

narrativa de sentido. Sua qualidade consiste em (re) elaborar continuamente, 

e sempre de novo, as experiências correntes que a vida prática faz do passar 

do tempo, elevando-as ao nível cognitivo da ciência da história, e inserindo-

as continuamente, e sempre de novo (ou seja: produzindo), na orientação 

histórica dessa mesma vida. Aprender é a elaboração da experiência na 

competência interpretativa e ativa, e a formação histórica nada mais é do que 

uma capacidade de aprendizado especialmente desenvolvida. Essa 

capacidade de aprendizado histórico precisa, por sua vez ser aprendida. 

(RÜSEN, 2007 p. 94)  

No primeiro bloco da tertúlia, sobre a primeira parte do livro - ―A vida de 

Inferninho‖ - a intenção era perceber a formação do conjunto Cidade de Deus, o 

cotidiano de sujeitos imersos na criminalidade, bem como seus moradores, analisando 

em contrapartida a postura do Estado e da Polícia.  Nos depoimentos abaixo, podemos 

constatar a desconstrução dos escolares a respeito da fabricação desses sujeitos 

marginalizados na sociedade:  

Então, quando a gente começa a ler o livro a gente já vai com uma opinião 

formada de que todo bandido é bandido por que quer, e quando eu comecei a 

ler esse livro, quando a pró falou que a gente ia ler, eu já tinha ouvido falar 

dele bem antes, [...] e  pronto [pensei], agora eu vou ler vida de bandido e eu 

não tenho saco para isso. Só que realmente, é vida de bandido, só que é o 

porque dele ser bandido e quando a gente lê a gente entende isso. [TL, 

Estudante AJ, grifos meus] 

O livro passa como é que nascem os bandidos nas favelas porque, pelo 

menos em Cidade de Deus foram vários conjuntos [e várias pessoas] que 

foram chegando e bem no começo tem aquela tensão de quem é que vai 
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dominar quem é que vai começar a formar a favela [...] e também mostra que 

apesar de tudo, sempre parece ser um caminho fácil o errado, mas não só por 

culpa das pessoas mas acho que mais pelo governo que tipo, joga as pessoas 

por lá e pronto, se vira aí, dá o teu jeito. [TL, Estudante JP, grifos meus] 

A discussão tomou um curso sobre os porquês de os jovens se tornarem 

bandidos. Os alunos começaram a discutir sobre o caráter opcional ou não da 

criminalidade, que foram mediadas a partir de réplicas e tréplicas: 

No Brasil existe muita distinção de classe, distinção racial e muitos jovens no 

Brasil hoje não têm oportunidade, é por isso que muitos jovens acabam 

saindo do meio certo e indo para o errado, por conta justamente da falta de 

oportunidade. [...] E como é que será o nosso futuro se o Estado não investe 

em educação e saúde? [TL, Estudante AJ] 

Eu acho que a classe influencia muito para ser bandido ou gente de bem, mas 

a influência [de outras pessoas] eu acho que é maior. [...] eu não acho que o 

governo ―entra‖, tipo, o governo ―entra‖ na questão da escola, saúde, ele dá 

oportunidade, mas eu acho que você que decide porque você não pode se 

deixar influenciar por ninguém. [...] Eu não acho que vale a pena [TL, 

Estudante JV] 

Mas não é questão de valer a pena, é questão de precisão, tem que analisar o 

fato de não terem nada. [TL, Estudante BM] 

Eu preferia passar fome do que roubar ou fazer qualquer coisa do tipo. [TL, 

Estudante EF] 

Tipo, isso que vocês estão falando aí de ser escolha, mas quem ensinou vocês 

a terem essa honestidade? Foram vocês sozinhos que desenvolveram ela ou 

foi tipo, algo dos pais de vocês?  [TL, Estudante JP] 

 

A consciência histórica, segundo Rüsen (2010), se estabelece como pré-

requisito necessário na ―mediação entre valores e realidade orientada pela ação‖, ou 

seja, ―a consciência histórica funciona como um modo específico de orientação em 

situações reais da vida presente: tem como função ajudar-nos a compreender a realidade 

passada para compreender a realidade presente‖ (s/p). Nota-se que o Estudante JV 

atribuiu a criminalidade como uma escolha, pois ele julga a partir dos seus valores 

morais que é algo errado. EF também dialoga no sentido de preferir passar fome a 

roubar. Já JP analisa a situação, não abre mão dos seus valores morais, mas amplia a sua 

interpretação para perceber que nem todos adquirem valores ou mesmo, não adquirem 

da mesma forma; além disso, a realidade que ele está inserido é diferente da realidade 

de outros sujeitos. Para Rusen, a consciência histórica é um pré-requisito para uma 

interpretação de valores morais, ou seja:  

a consciência histórica traz uma contribuição essencial à consciência ética 

moral. Os procedimentos criativos da consciência histórica são necessários 

para os valores morais e para a razão moral, como se a plausibilidade logica 

dos valores morais (em relação à sua coerência, por exemplo), se não mais, 
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em relação à própria plausibilidade, no sentido de que os valores devem ter 

relação aceitável com a realidade. (s/p) 

 

A obra de Paulo Lins é bastante orgânica, no sentido de trazer detalhes das 

relações que se estabelecem nas favelas brasileiras; por ter experienciado a vida em 

comunidade naquele conjunto habitacional, é notória a singularidade de sua obra e a 

minuciosidade do enredo retratado.  A turma dividiu opiniões quanto à postura da 

polícia no tratamento aos moradores de Cidade de Deus, como podemos ver nas 

interpretações efetuadas a partir da leitura do trecho abaixo: 

No clube, o detetive Belzebu espumava queixo abaixo. Atirou para o alto na 

tentativa de amedrontar Maracanã, que continuava a rir no salão. -Quem é 

essa piranha que tá rindo aí? - Sou eu mesmo, morou? Vai dizer que é 

proibido rir? -Documento aí, sua crioula atrevida! -Tá aqui! - respondeu 

Maracanã com a carteira de identidade na mão. -Eu quero comprovante de 

trabalho, senão te meto em cana, levo você para o delegado te dar uma 

vadiagem. -Vai dar vadiagem em mulher? Por que tu não vai atrás do homem 

que te enfiou a porrada? Hein, seu Zé Mané? Belzebu partiu para cima de 

Lúcia, pegou em seu braço esquerdo, arrastou-a pelosalão. Lúcia xingou, deu 

mordidas no detetive, jogou-se no chão, esperneou, perguntou o porquê de 

estar indo presa. Belzebu nada respondeu, somente a esmurrou, antes de 

encaçapá-la no camburão. A música havia parado, e a maioria dos dançarinos 

se retirara. O presidente do clube se aproximou do detetive, que revistava uns 

rapazes no saguão de entrada. -O senhor pode me dar um pouco de atenção? 

Belzebu nada respondeu. -Eu sou presidente do clube — continuou. — Quem 

sabe posso ajudar em alguma coisa. [...] Conversaram durante uma hora. O 

presidente explicava ao detetive que a maioria das pessoas era gente boa, 

trabalhava, tinha só aquele baile como opção de lazer. Ele tinha muita 

vontade de tornar aquele local familiar, afirmava que tinha bons diretores, 

gente interessada no futebol de Jacarepaguá. Belzebu argumentava, ainda 

transmitindo tensão, que não sabia quem era quem ali e que por isso não iria 

chegar devagar: -Se eu chegar igual moça, nego deita e rola, tá sabendo? 

Todo mundo aqui tem cara de bandido, quase não tem branco, nesta terra só 

tem crioulo mal-encarado. Não vou dar sopa mermo! Nada se resolvia. Volta 

e meia, Belzebu olhava ao redor, procurando manter-se encostado na parede 

com o revólver na mão. Até que um outro diretor jogou o argumento final: -O 

senhor pode vir aqui pegar um cala-boca na hora do baile mesmo. É só não 

pedir documento e não prender ninguém. Pode andar pelo clube, escutar uma 

música, tomar um refrigerante, que tá tudo certo, mas deixa o baile correr 

frouxo. Valeu? -Tamos conversado! — respondeu Belzebu um pouco mais 

calmo. Ao sair, liberou Lúcia Maracanã. (Cidade de Deus, Paulo Lins, p. 34-

35) 

Para AJ, essa atitude do detetive Belzebu se configurou como abuso de poder 

“ele não poderia ter prendido a Maracanã porque ela não fez nada demais, até por que 

como ela mesma disse rir não é proibido, [...] e além de abusar do poder ele foi 

corrompido quando foi subornado” (TL, Estudante AJ, grifos meus); já BM defende 

que Maracanã desacatou a Belzebu, “fala assim com um delegado para você ver” (TL, 

Estudante BF, grifos meus), “mas ela falou isso a partir do contexto que ele [Belzebu] 

chegou, isso foi uma reação” (TL, Estudante BM, grifos meus).  Ao final, chegamos à 
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conclusão de que apesar de ter cuidado para não generalizar, a polícia não age da 

mesma forma quando chega a bairros pobres e ricos, e isso ficou claro na passagem do 

livro. 

A segunda parte do romance narra a história de Zé Miúdo e Pardalzinho, que a 

partir de pequenos furtos entram no mundo do crime e depois decidem traficar drogas. 

Os dois se tornam os maiores traficantes da favela. Zé Miúdo era o mais sanguinário 

dos dois, enquanto que Pardalzinho sempre o impedia de cometer mortes de pessoas por 

motivos ―tolos‖, na sua perspectiva. Foi assim com Sandro Cenoura, um dos traficantes, 

dono de uma boca, que Zé Miúdo queria matar para obter o controle absoluto do tráfico. 

É também nessa parte do livro que o leitor conhece a realidade do sistema carcerário 

brasileiro, quando Cabelo Calmo, que tinha acabado de fazer 18 anos, é pego em 

flagrante e acaba sendo preso. Na prisão ele sofre torturas e acaba tendo que se tornar a 

―mulher‖ do ―Xerife‖, sofrendo estupros e abusos cotidianos.  

Durante a tertúlia discutimos também a questão da vida nas prisões e como a 

situação carcerária no Brasil se constitui de forma muito precária. Além disso, o tráfico 

de drogas é algo urgente a ser combatido. A partir do episódio da prisão de Cabelo 

Calmo alguns alunos se posicionaram a respeito da cena juntamente com alguns dados 

(anexo X) que analisavam a relação dos crimes com menores de 18 anos e a 

concordância ou não da aprovação PEC 33. De maneira geral os alunos concordavam 

que o sistema carcerário brasileiro não resolve o problema da criminalidade:  

―A cadeia é um lugar para ressocializar pessoas, e quando a gente fala 

ressocializar é tipo, uma pessoa cometeu homicídio, ela vai ser presa não para 

ficar lá ―de boa‖, [...] mas aqui no Brasil o nosso sistema carcerário é 

praticamente uma escola do crime, entra lá e sai pior.‖ [TL, Estudante AJ]. 

Eu acho que a prisão, a gente pensa em um lugar que fosse formar e 

ressocializar essas pessoas [a obra em questão] mostra que lá eles ficam 

livres mais do que aqui, como se estivessem [...] lá [prisão] deixam eles mais 

corrompidos ainda. [TL, Estudante JP]. 

Se isso aconteceu com Cabelo Calmo, que era um bandido que já tinha 

experiência, imagine com um jovem de 16 anos que foi [será] jogando em 

uma prisão? [TL, Estudante BM, grifos meus]. 

A discussão continuou no campo das experiências e opiniões quanto aos 

menores de 18 serem presos ou não. Alguns apontaram não ser uma boa escolha colocar 

esses jovens no mesmo local que criminosos mais experientes e com tipos de crimes 

muito mais graves; outros mesmo concordando com a ineficiência das prisões 

apontaram se sentir mais seguros com a prisão desses criminosos, ―a cadeia é um lugar 
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para impedir que o bandido refaça o que ele fez, e lá a gente tá seguro que ele não vai 

sair, ele não vai matar como ele fez, ele não vai estuprar como ele fez‖ [TL, Estudante  

JV, grifos meus]. Ao final, com a aplicação de questionário (ver anexo 3) constatou-se 

que 04 se posicionaram contra a aprovação da PEC, 03 a favor e 07 não indicaram uma 

opinião formada sobre o assunto. O mesmo questionário foi aplicado a turma logo no 

início da pesquisa sendo que 13 eram a favor da aprovação, 03 contra e 09 não tinha 

opinião formada a respeito. Evidente que com a falta de uma parcela da turma na 

tertúlia esses dados não podem ser traduzidos de maneira totalmente positiva, 

entretanto, é possível dizer que alguns relataram de forma espontânea, enquanto 

respondiam o questionário, terem mudado de opinião por conta da obra e participação 

na tertúlia. 

A trajetória da investigação, do experimentar, experienciar e do analisar em 

movimento nos leva muitas vezes a caminhos e veredas não antes pensadas. A partir da 

falta de argumentos suficientemente sólidos que sustentassem a ideia da mobilização da 

consciência histórica e competência narrativa dos sujeitos da pesquisa, no sentido 

pensar o passado para interpretar o presente e lançar o olhar para o futuro, como aponta 

Rüsen (2010), percebemos que as discussões das tertúlias giraram muito no campo 

genérico das opiniões e experiência dos estudantes, o que não é um problema, já que são 

elementos de mobilização da consciência histórica, embora essa mobilização não se 

apresentar no volume e na qualidade esperados para análises mais elaboradas. 

Entretanto, a partir da leitura e compartilhamento da obra literária através da tertúlia 

dialógica e das análises das relações que os escolares estabelecem com os sujeitos do 

passado que se abriu outra vereda investigativa.  

Desse modo, percebemos que o olhar que os escolares lançavam para os 

personagens históricos (especialmente os literários) pensando no presente dava a 

entender que era de forma empática, tentando interpreta-los de maneira altruísta, pois, 

mesmo aqueles que se mostraram a favor da PEC, tinham em seu horizonte a noção de 

que aquela situação não era só responsabilidade daqueles sujeitos, que muitos fatores 

contribuíram para o que estamos vivendo no hoje. É nessa perspectiva que pretendemos 

caminhar para o capítulo seguinte: pensar o literário como possibilidade para a 

capacitação da aprendizagem histórica, pela via da compreensão empática.  
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CAPÍTULO III 

Sentir o Outro, Sentir a História: Literatura e Empatia 

O dom de despertar no passado as centelhas da 

esperança é privilégio exclusivo do historiador 

convencido de que também os mortos não 

estarão em segurança se o inimigo vencer. E 

esse inimigo não tem cessado de vencer. 

(Benjamin, 1994, p.224) 

Parece inquestionável a sedução como um traço característico da literatura. 

Através dela os sentimentos são aflorados, ou seja, a literatura ―a todos humaniza, isto 

é, permite que os sentimentos passem do estado de mera emoção para o da forma 

construída, que assegura a generalidade e a permanência‖ (CANDIDO, 2004, p. 179). 

Desse modo, mesmo entendendo que ―a literatura é antes de mais nada um produto 

artístico, destinado a agradar e a comover‖ (SEVCENKO, 1995, p.20), a habilidade de 

humanizar é importante na construção e desenvolvimento de outros elementos 

indispensáveis para o aperfeiçoamento no modo como nos relacionamos com o outro, 

do presente e do passado.  Nesse sentido,  

Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Portanto, 

assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o 

sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é 

fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na 

sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e 

inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância equivalente à das 

formas conscientes de inculcamento intencional, como a educação familiar, 

grupal ou escolar. Cada sociedade cria as manifestações ficcionais, poéticas e 

dramáticas de acordo com os seus impulsos, as suas crenças, os seus 

sentimentos, as suas normas, a fim de fortalecer em cada um a presença e 

atuação deles. (CANDIDO 2004, p. 175) 

 

E mais, a literatura se configura como: 

 
[...] uma aquisição consciente de noções, emoções, sugestões, inculcamentos, 

mas na maior parte se processa nas camadas do subconsciente e do 

inconsciente, incorporando-se em profundidade como enriquecimento difícil 

de avaliar. As produções literárias, de todos os tipos e todos os níveis, 

satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 

incorporação que enriquece a nossa percepção e a nossa visão do mundo. 

(CANDIDO, 2004, p. 172). 

 

Através da literatura somos levados a confrontar com nós mesmos e com 

outros mundos, a leitura literária nos transporta a contextos, situações, sentimentos, 

sensações sob o olhar do outro, do personagem. Esse olhar pelo outro através do texto 

literário pode ser traduzido como empatia. Para a história, e para a aprendizagem 
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histórica, a habilidade de analisar os personagens e sujeitos do passado empaticamente é 

significar esses sujeitos enquanto produto de seu próprio tempo e, portanto, 

resguardados em suas especificidades. Esse olhar, por vezes pode conter um pouco de 

anacronismo, visto que sempre interpretamos a partir do nosso tempo, das emoções 

contemporâneas para tentar reconhecer e compreender como determinados sujeitos 

agiram em determinadas épocas.  

A Empatia Histórica no Ensinar-Aprender História 

No campo do ensino de História o conceito de Empatia Histórica - Historische 

Empathie, foi valorizado pelo historiador Peter Lee - que o compreende como um 

conceito de segunda ordem
10

 - e de maneira simples pode ser entendida como a 

capacidade de ―compreensão histórica do outro‖. Ou seja, o conceito de empatia no 

ensino de história toma forma como uma capacidade de fazer surgir no 

observador/aluno não o mesmo sentimento que os sujeitos do passado sentiram, mas 

uma ideia próxima a isso, entendendo principalmente o contexto em que ele está 

inserido e os motivos que levaram a determinadas atitudes.  

Segundo Cardoso (2007), tal conceito é uma das abordagens da Didática da 

História, pois, essa capacidade de ―compreensão histórica do outro‖ pode possibilitar 

apropriação e conhecimento contextual. Além disso, pode estimular estabelecimento de 

―relações políticas estáveis‖, inclusive no que diz respeito ao olhar compreensivo para o 

diferente.  Em outras palavras, a empatia histórica fornece ao leitor e aprendiz da 

história um refinamento para pensar a trajetória de outros sujeitos históricos como uma 

perspectiva de compreensão para com imigrantes, e suas ―relações históricas‖ no país 

que vivem, por exemplo, e daí construir uma perspectiva pacífica de resolução de 

conflitos‖. (BARING, 2006, p. 45 apud Cardoso 2007, p.136) 

Desse modo, aprender empaticamente possibilita um olhar para fora e para o seu 

redor. Esse olhar pode ser ampliado, o que consequentemente produz aspectos de 

alteridade, de entender especificidades de personagens diferentes dos que estamos 

acostumados, permite que se abra um leque de possibilidades para as formas de viver e 

pensar de pessoas que viveram em outros tempos e mais que isso, ―compreender a visão 

                                                           
10

 Os conceitos de segunda ordem, são conceitos que tem como função dar consistência ao conhecimento 

histórico, são eles: narrativa, consciência, evidência histórica, explicação e empatia. Tais conceitos são 

referências para pensar as ideias históricas dos sujeitos e são estudados no âmbito da Epistemologia da 

ciência histórica que tem como referenciais historiadores e filósofos como J. Rüsen, C. Hempel, entre 

outros.  
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de mundo do outro não significa acreditar na impossibilidade de uma relação entre a 

dele e a sua.‖ (CARDOSO, 2011, p. 2) 

A aprendizagem por meio da empatia histórica deve ser um caminho inverso do 

que costumeiramente vemos. Não é o sujeito histórico que se ―adequa‖ ao pensamento 

contemporâneo, é justamente o oposto. O aluno é que tem que se transportar para o 

universo dos personagens, buscando compreender como e porque pensavam daquela 

forma, ou seja, desenvolver a ―capacidade de compreender os motivos das ações 

realizadas em outros momentos históricos e de compreender a produção de alteridades 

de ação típicas desse contexto‖. (BARIG, 2006 p. 45 apud CARDOSO 2007 p. 137) 

Por isso, o conceito de empatia também está ligado com o de alteridade, ao 

exercício ou tentativa de compreensão do outro na sua diferença. Nesse sentido, é 

preciso levar em consideração não só a visão de mundo que os sujeitos históricos 

possuíam, como também compreender a realidade em que eles estão inseridos, ou seja, 

tentando olhar levando em consideração os aspectos que foram decisivos para suas 

atitudes e também sem procurar justificativas no futuro já conhecido pelo leitor. 

Nessa trilha, há caminhos para a aprendizagem empática que possibilitam dois 

movimentos: descentramento e imaginação. O descentramento é a oportunidade de ser 

tirado da órbita, do habitual, do conforto:  

Trata-se do afastamento do sujeito dos seus próprios e particulares pontos de 

vista, de suas percepções sobre ser e viver no tempo presente. Ao deslocar-se 

para outro tempo, experienciando outra posição no mundo, o aluno poderá 

vivenciar e adquirir compreensão acerca da falibilidade e da redutibilidade de 

seus pontos de vista (deles em relação a todo um universo plural e mutável de 

outros pontos de vista, no presente e no tempo). Poderá também exercer a 

imaginação, pois será convocado a criar mundos históricos do qual 

participará como ator.  (ANDRADE, 2011 p. 261) 

 

Já a imaginação é o convite para criar novos mundos e a partir daí o esforço de 

compreendê-los. É também um elemento da empatia histórica que inaugura outro 

conceito: o de imaginação histórica, 

Empatizar historicamente é compreender os motivos e explicar as acções dos 

homens do passado, de modo a torná-las inteligíveis às mentes 

contemporâneas. Tal implica um amplo conhecimento do respectivo contexto 

histórico e a interpretação da evidência histórica diversificada e/ou 

contempladora de diferentes perspectivas, estando também vinculado o uso 

de imaginação histórica (FERREIRA, 2009, p. 116). 
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Dialogando com o estudioso inglês, Peter Lee, em 1978, que discute sobre 

compreensão histórica, e sugere que, na história, explicação, interpretação, imaginação 

e narrativa tem ligações importantes entre si, Pereira destaca que: 

Mais tarde, ao construir seu conceito de empatia histórica ele juntará estes 

mesmos elementos em torno da empatia. Para ele, o aluno ao estabelecer uma 

relação empática com determinado agente histórico tem que saber explicar e 

entender motivações, crenças e valores no contexto do passado. Essa 

compreensão pode se dar através de exercícios empáticos em que os alunos 

se utilizem da inferência sobre fontes (documentos) que possam ajudá-lo a 

imaginar o contexto em que o agente histórico se situava, fazendo, de certa 

forma, uma reconstrução de um passado (em um corte limitado pelas fontes 

utilizadas). (PEREIRA 2013 p. 9) 

 

A possibilidade do uso de fontes para construção de exercícios empáticos a 

partir da imaginação nos leva crer que a literatura, além de favorecer abertura para a 

imaginação, também possibilita aos alunos a percepção desses elementos (motivações, 

crenças, valores no contexto do passado) para a reconstrução e significação do passado 

pelo viés da empatia. 

Peter Lee (2002) também discute outros conceitos que emergem da empatia 

histórica, destacando entre eles a empatia-disposição e a empatia-realização. A primeira 

pode ser entendida – de maneira simplificada – como o reconhecimento de que ações 

humanas são específicas de seu tempo, do seu contexto histórico. A segunda representa 

a compreensão das intenções dos sujeitos em outro contexto temporal. 

É evidente que a empatia histórica não é um conceito fácil de construir e muito 

menos de praticar, já que é necessário que se dê conta de um conjunto de competências 

intelectuais, tanto por parte do docente quanto para o discente, até porque não deve ser 

nada confortável tentar construir uma empatia com Alemanha nazifascista ou com a 

Ditadura Militar no Brasil, por exemplo. Desse modo, a empatia-realização se apresenta 

como um grande desafio, principalmente por carecer de um domínio intelectual que 

muitas vezes não são as do professor-aluno e, mais que isso, que eles possam discordar 

profundamente.   

É também por conta disso que a empatia-realização se faz necessária, por 

exemplo, mesmo entendendo o quão nocivos foram os períodos históricos 

exemplificados acima (Alemanha nazifascista e Ditadura Militar Brasileira). Mesmo 

nutrindo sentimentos nada empáticos, é necessário o desnudar de um olhar já 

estabelecido, uma opinião pré-concebida e formada, já que é de conhecimento as 

consequências históricas desse período. Portanto, mesmo sabendo que as pessoas têm 

emoções,  
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a partilha de sentimentos não pode ser parte da compreensão histórica ou da 

―empatia‖. (...) a nossa compreensão histórica vem da forma como sabemos 

como é que as pessoas viram as coisas, sabendo o que tentaram fazer, 

sabendo que sentiram os sentimentos apropriados àquela situação, sem nós 

próprios as sentirmos. (LEE, 2002, p.21 apud ROSÁRIO, p. 18)   

 

É também por essa razão que a empatia é diferente de ―simpatia‖ (ou 

sentimentos), e por isso a empatia histórica se distancia da ―empatia emotiva‖ (Emotive 

Empathy), pois a segunda pode limitar o entendimento de como determinados sujeitos 

agiram no passado a partir de uma ―simples projeção de seus próprios sentimentos nos 

atores históricos e tentando imaginar como seria estar naquela situação‖ (BRYANT & 

CLARK, 2006, 141 apud ROSÁRIO, p. 18).  

Se considerarmos o texto literário, esse cuidado deve ser ainda maior, visto que 

o uso da literatura para pensar e construir o conceito de empatia histórica em algum 

momento também vai esbarrar no campo das emoções, já que a linguagem literária 

permite, e é inclusive o objetivo dela, fazer com que o leitor se insira de tal forma 

naquele contexto que consiga sentir similaridades com o que aqueles personagens ali 

narrados estão sentindo. Por outro lado, é preciso dosar o grau dessas emoções para não 

se perder no território apenas das emoções e a empatia, enquanto construção de 

pensamento e orientação, seja prejudicada.    

Mas é claro que essas ponderações não podem ser levadas tão ao pé da letra, no 

sentido de que existem algumas especificidades escolares, visto que é evidente que ao se 

trabalhar numa escola básica com alunos na fase da adolescência, em que as emoções e 

os sentimentos estão muito aflorados, o professor consequentemente deve levar isso em 

consideração, já que o fato de sentir e de se emocionar não quer dizer que é o mesmo 

sentimento que o sujeito histórico sentiu e muito menos um empecilho para o 

pensamento histórico. 

Por último, na empatia-disposição o interesse é o tratamento dos sujeitos do 

passado de forma a pensá-los de forma honesta e tratá-los com a dignidade que 

merecem. Rosário (2009) aponta que,  

 

Em termos da relação dos sujeitos com o passado, a ―disposição‖ de se 

encarar o passado é anterior à ―realização‖ da mesma. Tomando como base a 

Teoria da História de Jörn Rüsen, parece plausível afirmar que a disposição 

de se relacionar com um determinado passado provém das carências de 

orientação da vida prática dos sujeitos, enquanto que a realização é um 

produto do processo cognitivo histórico desenvolvido pelos sujeitos. Pode-se 

dizer que a disposição de compreensão é o primeiro passo para a realização 

da compreensão. (p. 20) 
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E ainda:  

Considerando-se que a ―realização‖ é a concretização do ato cognitivo da 

empatia histórica, não causa estranheza que os teóricos da Educação 

Histórica tenham dado tanta ênfase na ―realização‖, pois, de fato, ela é o 

maior objetivo – ou, no entendimento de Davis Jr., um ideal – quando está 

em questão a empatia histórica. Entretanto, avançar na discussão sobre a 

―disposição‖ em relação ao passado se faz necessário na medida em que ela 

também é um componente do processo de empatia. (p. 21) 

 

Assim posto, na empatia-disposição podemos retomar a questão da emoção, 

visto que para os sujeitos/alunos, no que se refere à história escolar, é indiscutível que a 

aprendizagem ocorre se todo o emaranhando de contextos, lugares, evidências fizer 

sentido a partir das experiências do presente, ou seja, se eles conseguirem a partir da sua 

realidade fazer algum cruzamento com o que está sendo evidenciado e proposto. 

Portanto, é preciso uma disposição a partir do presente para o projetar-se no passado, e 

nesse sentido, é necessário que a história seja sentida, ―como uma coisa viva e vital‖ 

(MATTOZZI, 2005, p. 22 apud ROSÁRIO 2009, p. 22) 

Portanto, dar sentido à história é possibilitar aos alunos do ensino básico 

exercitar a empatia histórica (―disposição‖ e ―realização‖), e também levar em 

consideração suas emoções, suas realidades, entendendo ainda que o passado só é 

histórico quando ele possibilita pensar no presente, produzindo sentido, gerando 

expectativa de futuro, e nesse sentido a literatura se apresenta como possibilidade para 

problematizações e significados. 

Por fim, acreditamos que empatia histórica é um conceito que não pode ser 

construído de maneira solitária. Digo isso porque para que o estudante consiga emergir 

no passado e refletir as ações dos sujeitos em um determinado período é preciso que ele 

adquira ao longo do seu processo de aprendizagem histórica competências que 

possibilitem essa mobilização e esse olhar para o passado, resguardando as suas 

especificidades. Desse modo, a construção da consciência histórica e o desenvolvimento 

da competência narrativa, que se ramifica em percepção, interpretação e orientação 

(Rüsen, 2010) se mostram cruciais para o exercício da empatia histórica. Discutiremos a 

seguir esse conceito, para mais adiante analisá-lo a partir do conto Pai contra Mãe, de 

Machado de Assis. 

A Competência Narrativa 

A consciência histórica se constitui enquanto capacidade de orientação dos 

sujeitos no tempo, servindo como um ―elemento de orientação chave, dando à vida 
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prática um marco e uma matriz temporais, uma concepção do ‗curso do tempo‘ que flui 

através dos assuntos mundanos da vida diária‖ (RUSEN, 2010, p. 6). É através da 

consciência histórica que são conferidas, 

[...] as sequências temporais especificamente evocadas no passado aparecem 

como um padrão para sequências temporais, as quais também tornam 

compreensíveis as seqüências temporais contemporâneas. Desta forma, o 

sentido da história deriva do que é rememorado do passado como 

determinante essencial, ao mesmo tempo transcendendo-o, no que sintetiza o 

presente e o futuro num conceito englobante de tal sequência temporal. A 

consciência histórica articula tais seqüências temporais ao ―relatar‖ o 

processo rememorado de mudança temporal no passado; em outras palavras, 

expressa-o narrativamente (RÜSEN, 2001, p. 6 apud: CERRI, 2011, p. 64). 

Ainda segundo o historiador alemão, é pela estrutura narrativa que a 

consciência histórica vai cumprir a sua função de orientação: 

A partir desta visão, as operações pelas quais a mente humana realiza a 

síntese histórica das dimensões de tempo simultaneamente com as do valor e 

da experiência se encontram na narração: o relato de uma história. Uma vez 

explicadas a forma narrativa dos procedimentos da consciência histórica e 

sua função como meio de orientação temporal, é possível caracterizar a 

competência específica e essencial da consciência histórica e sua função 

como meio de orientação temporal, é possível caracterizar a competência 

específica e essencial da consciência histórica como "competência narrativa". 

Essa competência pode se definir como a habilidade da consciência humana 

para levar a cabo procedimentos que dão sentido ao passado, fazendo efetiva 

uma orientação temporal na vida prática presente por meio da recordação da 

realidade passada. (RÜSEN, 2010, p. 8) 

 

A maneira de conceber a competência narrativa, ou seja, como ela se 

caracteriza em "dar sentido ao passado", se apresenta a partir de três termos que, juntos, 

constituem uma narração histórica, são eles, forma, conteúdo e função. Em relação ao 

conteúdo, pode-se falar de ―competência para a experiência histórica‖; no que diz 

respeito à forma, podemos atribuir a uma ―competência para a interpretação histórica‖; 

e à função, pode ser demonstrada pela ―competência para a orientação histórica‖ 

(RÜSEN, 2010, p. 9). 

O primeiro elemento que compõe a Narrativa Histórica é a Competência 

Perspectiva (ou de experiência) é a capacidade de identificar as diferentes dimensões 

temporais, ou seja, distinguir entre presente e passado a partir de uma sensibilidade 

histórica: 

Esta competência supõe uma habilidade para ter experiências temporais. 

Implica a capacidade de aprender a olhar o passado e resgatar sua qualidade 

temporal, diferenciando-o do presente. Uma forma mais elaborada de tal 

competência é a "sensibilidade histórica" (RÜSEN, 2010, s/p) 
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A capacidade de identificar as temporalidades concebidas pela história pode 

permitir que o aluno desenvolva outro elemento: a Competência Interpretativa, que 

permite que haja uma conexão entre o passado e o presente, e com isso interpretar a 

realidade em que se está inserido e compreendê-la: 

Esta competência é a habilidade para reduzir as diferenças de tempo entre o 

passado, o presente e o futuro através de uma concepção de um todo temporal 

significativo que abarca todas as dimensões de tempo. A temporalidade da 

vida humana funciona como um instrumento principal desta interpretação, 

desta tradução de experiências da realidade passada a uma compreensão do 

presente e a expectativas em relação ao futuro. Essa concepção se encontra na 

essência da atividade significativo-criativa da consciência histórica. É a 

fundamental "filosofia da história" ativa dentro das atividades significativo-

criativas da consciência histórica, que marca todo pensamento histórico. 

(RÜSEN, 2010, p. 35) 

E por último, a Competência de Orientação é a que vai permitir que o sujeito 

construa significado para o tempo e consequentemente para situar-se na vida prática.  

Esta competência supõe ser capaz de utilizar o todo temporal, com seu 

conteúdo de experiência, para os propósitos de orientação da vida. Implica 

guiar a ação por meio das noções de mudança temporal, articulando a 

identidade humana com o conhecimento histórico, mesclando a identidade no 

enredo e na própria trama concreta do conhecimento histórico. (RÜSEN, 

2010, p. 36) 

A partir de tais elementos da competência narrativa e do conceito de empatia 

histórica, enquanto disposição/realização, analisaremos no tópico a seguir a narrativas 

produzidas pelos escolares, a partir de questões sobre conto de Machado de Assis. 

Os estudantes e a empatia histórica 

Após perceber que a literatura poderia ser uma importante aliada na construção 

e mobilização da consciência histórica, na perspectiva de lançar olhares mais empáticos 

na interpretação do passado e seus agentes, decidimos propor outro elemento de 

sondagem (ver anexo 3) com o intuito de verificar se realmente os estudantes 

conseguem, através da literatura, fazer esse movimento em direção ao passado, 

interpretando-o a partir das especificidades de épocas, contextos e sujeitos históricos 

diferentes. 

O conto machadiano, publicado no volume Relíquias de Casa Velha, em 1906, 

ambientado no contexto da sociedade escravista do século XIX, foi utilizado com o 

intuito de discutir a influência da escravidão e suas marcas na formação da sociedade 

brasileira. A narrativa permite formular uma visão da vida de Cândido, homem livre 

que, por não se adequar em nenhum ofício, vê na captura de escravos fugitivos (prática 
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legal na época) uma forma de sustentar a família. Entretanto, a ocupação não consegue 

render ganhos necessários à sobrevivência, já que ―os lucros entraram a escassear. Os 

escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. 

Havia mãos novas e hábeis‖ (ASSIS, 1994, p. 31), principalmente após o nascimento do 

seu filho, quando ele se vê na iminência de colocá-lo na Roda dos Enjeitados. No trajeto 

para se separar do seu filho ele reconhece uma escrava fugida (Arminda) e já tendo 

conhecimento da recompensa decide capturá-la. Arminda está grávida, e é nesse dilema 

ético-moral que se encontra o clímax da narrativa, ou, melhor dizendo, o intuito do 

autor em discutir a metáfora do pai contra a mãe. Cândido entrega a negra fugida ao seu 

senhor, que o recompensou pela captura e consequentemente evitou que seu filho fosse 

para a Roda. Mais tarde, ao saber da morte do feto de Arminda após as agressões 

durante a captura conclui: ―Nem todas as crianças vingam‖ (ASSIS, 1994, p.40).  

É importante destacar que o conto foi escolhido a partir da familiaridade dos 

estudantes com o assunto, já que eles já estudaram sobre escravidão no Brasil em 

momento recente da sua trajetória escolar. Desse modo, a proposta de análise do conto 

se deu a partir de quatro questões, e cada uma delas tinha objetivos diferentes para 

identificar como os estudantes se dispõem a pensar no passado e seus agentes a partir da 

literatura. A primeira questão diz respeito à identificação e caracterização do contexto 

histórico. Portanto, o objetivo é verificar se o aluno consegue fazer esse movimento em 

direção ao passado e como ele visualiza esta dimensão temporal. 

Os participantes de maneira geral conseguiram identificar de forma genérica 

que se tratava do período da escravidão, “escravidão no Brasil, ou final dela. Sim, da 

para entender a miséria a qual viviam” [A2], mas as respostas ficaram no campo da 

moralidade, fazendo alusão ao sofrimento e a maneira como eram tratados os sujeitos 

escravizados, como evidenciado nas falas abaixo: 

Período da escravidão no Brasil. Sim, no texto fica claro o modo de vida dos 

escravos, as punições, os aparelhos civilizados [civilizatórios], para nada menos que 

reforçar a posição dos negros na sociedade colonial, constantemente em fuga. [A3] 

É retratado o período da escravidão, as pessoas negras da época eram escravizadas 

pelos seus senhores fazendeiros. [A7] 

Período de escravidão, composto por uma hierarquia social. Nela haviam os 

senhores de engenho, a camada intermediária, composta de pessoas livres, como 

religiosos, militares, comerciantes, funcionários públicos e etc. E também haviam os 

africanos escravizados que formavam a base da estrutura social, propriedade dos 

senhores e faziam praticamente todo o trabalho da colônia. [A8] 
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Retrata no texto o período da escravidão. Sim, é possível imaginar que era muito 

difícil para os escravos naquele tempo por estarem sempre presos, sem liberdade 

alguma e serem tratados muito mal a todo momento. [A10] 

 

Podemos averiguar ainda, que os marcadores temporais em relação a 

identificação e caracterização da sociedade urbana do século XIX não foram 

satisfatórios, a exemplo das expressões acima mencionadas como  ―sociedade colonial‖, 

―senhores fazendeiros‖, ―senhores de engenho‖. Ao que parece os alunos demonstram 

uma visão única da escravidão no Brasil que reporta apenas ao início da colonização e 

elementos da sociedade canavieira. As narrativas levam a crer que os estudantes não 

dominam ou não operam as diferenciações cronológicas de tempo, mesmo o conto 

sendo ambientado em um centro urbano e apresentando pistas disso - possivelmente a 

cidade do Rio de Janeiro - quando menciona durante a trama as palavras, ―comércio‖, 

―farmácia‖, ―jornais‖, ―largo da carioca‖, elementos que remontam a uma organização 

social mais urbanizada, não são referenciadas pelos escolares.        

O exercício da empatia histórica se constitui primeiramente pela demarcação 

do tempo histórico, o aluno tem que demonstrar competência de experiência e 

identificar a partir do que foi proposto - nesse caso, o conto - de qual tempo/período 

aquele texto está tratando. Nesse sentido, todos conseguiram demostrar que sabem 

diferenciar o presente do passado, porém, não estabeleceram as diferenças temporais e 

cronológicas que a pergunta exigia. Ainda assim, é preciso levar em conta a demarcação 

das ―qualidades temporais‖ enquanto processo, como aponta SCHMIDT (2008): 

a aprendizagem de história é um processo de, conscientemente, localizar 

fatos entre dois pólos, caracterizado como um movimento duplo, ou seja, 

primeiramente é a aquisição de experiência no decorrer do tempo (formulado 

de maneira abstrata: é o subjetivismo do objeto); em segundo lugar é a 

possibilidade do sujeito para analisar (ou seja, o objetivismo do sujeito). 

(p.82) 

 

A segunda questão buscava perceber de que forma os estudantes conseguiam 

relacionar presente-passado a partir dos personagens retratados no conto, para analisar 

por meio da competência de interpretação de que maneira essa relação acontece. 

Na competência de interpretação o aluno precisa se ―transportar‖ para o 

passado, buscando uma conexão e ambientação com ele, a fim de perceber, diferenciar e 

compreender a realidade que se mostra no presente. Todos os alunos indicaram ser 

possível através do conto estabelecer uma relação com a sociedade que vivemos hoje. A 

maioria relacionou a situação do personagem Cândido Neves com a dificuldade de 
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conseguir um trabalho, “a falta de emprego é visível para nós brasileiros, ainda mais 

agora em que estamos vivendo em uma crise econômica.” (A4), e a dificuldade em criar 

filhos ―a dificuldade financeira e a necessidade de criar um filho ainda é algo muito 

comum nos dias de hoje.‖ (A7). 

Outros relacionaram a sociedade do hoje em relação ao ontem a partir do 

conceito de escravização e sugeriram que apesar das diferenças, vivemos a 

desvalorização de sujeitos menos favorecidos socialmente. Em suas palavras, “[...] 

ainda hoje existe exploração e trabalho escravo não do jeito que era antes, mas 

trabalhando muito e ganhando quase nada, morrendo sem reconhecimento, sem valor 

nenhum e também sendo subauterno[sic] de toda a sociedade” (A9).  

Uma aluna interpretou o passado associando-o numa perspectiva de gênero, a 

partir da personagem Arminda (negra fugida) com a luta das mulheres negras 

atualmente, “a questão da mulher negra e pobre que ainda carrega essa luta para ser 

quem é com seus direitos e deveres e igualdade. E até os dias atuais sendo culpada pela 

sociedade, nunca vista como vítima” (A2); outra alegou o comodismo presente ainda 

hoje, segundo ela: “com base no que observei no conto, o comodismo presente no texto 

por parte de Candido persiste até hoje. Podemos observar que quando Clara fica 

grávida, passa a trabalhar em dobro. E Candinho, que sem trabalho estava, sem 

trabalho continuou” (A3). 

Cada sujeito mobiliza a consciência histórica a partir da maneira que se orienta 

e produz relação/sentido no presente, ou seja, ―a consciência histórica evoca o passado 

como um espelho da experiência na qual se reflete a vida presente, e suas características 

temporais são, do mesmo modo, reveladas‖ (RÜSEN, 2010, p.6). Ao que parece os 

sujeitos demonstram algum nível de informação dos problemas atuais, já que fizeram 

alusão ao desemprego, algo que está na ordem do dia dos noticiários, ou mesmo as 

questões trabalhistas, muito debatidas ultimamente, principalmente com a discussão das 

reformas trabalhista e previdenciária no Congresso, e ainda um 

conhecimento/participação de movimentos sociais, como os ideais feministas presentes 

nas últimas falas, o que aponta para a serventia da consciência histórica como um 

elemento de orientação que funciona como um elemento nas intenções que guiam a 

atividade humana no, "nosso curso de ação" (RÜSEN, 2010, p.6).  
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A terceira questão faz um diálogo com a anterior, a sua intenção foi deixar que 

os estudantes expressassem de maneira mais livre o que eles sentiram ao ler o conto, 

qual parte trouxe mais inquietação, no sentido de comparar e refletir as questões que 

emanam no hoje. E a partir dos seus relatos procurar identificar o que desperta o 

interesse e atenção desses sujeitos a partir da narrativa literária, tendo como mirante o 

que Maria auxiliadora Schimdt, a partir de formulações de Rüsen, anota sobre a 

construção de narrativas (expressão da consciência histórica), demonstrando que há 

sempre recorrência às lembranças, implicando, portanto em um trabalho com a 

memória. Neste sentido:  

o passado seria como uma floresta para dentro da qual os homens, pela 

narrativa histórica, lançam seu clamor, a fim de compreenderem, mediante o 

que dela ecoa, o que lhes é presente sob a forma de experiência do tempo 

(mais precisamente: o que mexe com eles) e poderem esperar e projetar um 

futuro com sentido. (RÜSEN, 2001 p.63 apud, SCHMIDT 2008 p.85) 

 

 

As narrativas a seguir nos reportam a julgamentos de valores morais sobre os 

sujeitos narrados no conto, entretanto, esses julgamentos não se estenderam ao contexto 

em questão, não se apresentam como denúncia dos modelos vigentes, mas de maneira 

individualizada, fazendo referências aos aspectos sentimentais de projeção da crueldade, 

com pouco ou nenhum vestígio de contextualização, o que do ponto de vista da 

compreensão do período retratado não pode ser considerado como empatia realização, 

mesmo já demonstrando uma disposição em refletir sobre o assunto. Eis o que os alunos 

narram: 

A última frase do conto: ―-Nem todas as crianças vingam‖ me fez refletir 

acerca da diferença entre o pai e a mãe. Arminda, escrava foragida. Candido, 

desempregado por motivo de ―... não aguentar emprego nem oficio...‖. 

Mesmo que passando por dificuldades que ameaçavam de imediato levar seu 

filho, isso poderia ser evitado se desde o inicio ele tivesse permanecido em 

um trabalho. Na minha concepção, a frase remete a uma escolha de quem 

deve ou não vingar na nossa sociedade. E o filho (ou filha) de uma escrava 

não tem espaço na sociedade escravista e ―deveria‖ dar lugar ao mais 

favorecido, no caso o filho de Cândido. (A3) 

O fato deles colocarem uma máscara para fazerem os escravos perderem o 

vício da embriaguez. Me chamou a atenção pois é uma forma muito cruel de 

fazer os escravos perderem o vício. (A7) 

A parte do aborto da Arminda. Pois assim como ele quis ter o filho dele, ela 

também queria. Ele estava vendo toda a dor e o sofrimento dela e 

simplesmente ignorava, apenas pensava no dinheiro. (A6) 

 

Entretanto, consideramos que a fala seguinte reverbera no que podemos 

considerar em um confronto entre passado-presente:  
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As primeiras partes apesar de eu já ter visto tudo aquilo antes em alguns anos 

passados, mas ainda me choca ver que a cor definia o que deveríamos ser na 

sociedade. ―quem perdia um escravo por fuga devia algum dinheiro a quem 

lho levasse, punha anúncios nas folhas públicas com os sinais.‖ (A 9) 

A literatura produz sentido a partir do seu caráter empático, através da 

possibilidade de fazer surgir no leitor o confronto dos sentimentos, o transportar para 

outros contextos e fazer gerar no espectador reações que podem possibilitar uma 

mudança para além da esfera emocional. Podemos constatar esse movimento na fala do 

estudante e a relação que ele estabelece com a narrativa literária para pensar em 

elementos que por tanto tempo subjugaram sujeitos históricos, nesse caso a cor da pele. 

A construção da empatia, e principalmente da empatia Histórica, se faz a partir 

do momento que o aluno se permite ―sair‖ do seu lugar (presente) e lançar um olhar 

para os personagens do passado, buscando compreender o contexto que os levaram a 

tais atitudes. Portanto, a ideia da quarta e última pergunta, foi verificar se os alunos 

conseguem construir as possíveis intencionalidades do Pai e o que o levou a tomar as 

atitudes que tomou em relação a Mãe. E ainda, tentar estabelecer se há elementos 

empáticos de disposição/realização. 

Dos 10 estudantes que responderam a questão, sete disseram que sim, uma 

respondeu que compreendia, mas não aceitava, “pois ao meu ver o final do conto 

remete à troca de uma vida por outra apenas por causa da cor de pele e raízes 

ancestrais” (A3); uma demarcou que se tratava de uma situação complicada, visto que 

“ele [Cândido] deveria escolher  entre salvar seu próprio filho ou salvar o filho da 

escrava” (A9) e apenas um pareceu não entender a pergunta, pois mesmo respondendo 

que sim, justificou alegando que era “possível  compreender a atitude da “negra 

fugida” por que ela não queria perder seu filho por esse motivo ela teve que fugir, pois 

nenhuma mãe iria querer perder seu filho.”(A10), ou seja, fugindo da pergunta 

proposta. Os demais alegaram que: 

 sim. Vivemos em uma sociedade em que uma boa qualidade de vida está 

cada vez mais distante da nossa realidade, de modo que, para darmos o 

mínimo do mínimo aos nossos filhos podemos ser levados a tomar atitudes 

não tão corretas.(A1) 

 sim. Atitude a qual a culpava por algo, e em troca dela não ter sai liberdade 

mais, ele teria moradia novamente. (A2) 

 sim. Porque ele pensou na família dele e o que a tia ia falar se ele deixasse 

faltar o pão na mesa. (A5) 

07: sim, pois ele precisava muito do dinheiro da gratificação para poder 

ajudar sua família e cuidar melhor do seu filho. (A7) 
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 sim. Pelo fato dele estar necessitando do dinheiro e pelo amor do seu filho 

que ele queria que permanecesse ao seu lado, foi egoísta em não entender 

também o lado da negra fugida, mas achou em modo de sustentar sua família 

por um tempo e não desperdiçou a oportunidade. (A8) 

Acreditamos que as narrativas apresentadas demonstram a empatia disposição 

que se caracteriza pela honestidade com que devem ser compreendidos os sujeitos do 

passado, ou seja, os estudantes mesmo entendendo que pelos nossos valores morais 

atuais a prática da escravidão é vista como abominável e que infringe as leis vigentes, 

para o contexto elas eram aceitas e legais perante justiça, no entanto as respostas criam 

uma esfera de muito sentimento. Não constatamos problematizações que nos permitam 

perceber aspectos de confrontos entre o passado e o presente, ou seja, as falas ficaram 

genéricas e restritas apenas ao personagem Cândido e em como ele pensou em proteger 

a sua família. No entanto, é possível dizer que demostraram mobilização da consciência 

histórica a partir da competência interpretativa, pois, os sujeitos da pesquisa, além da 

produção da empatia histórica a partir da literatura, mobilizaram a consciência histórica 

verificada a partir da percepção de valores e intencionalidades específicas em cada 

contexto e sujeitos históricos, ou seja:        

A consciência histórica transforma os valores morais em totalidades 

temporais: tradições, conceitos de desenvolvimento ou outras formas de 

compreensão do tempo. Os valores e as experiências estão mediados e 

sintetizados em tais concepções de mudança temporal (RUSEN, 2010, s/p) 

As narrativas abaixo expressam o que consideramos ser movimentos empáticos 

de realização: 

Baseado na época da história, venho a concordar com a atitude do senhor 

Candido Neves, pois naquela escrava ele viu a esperança de continuar 

presente na vida do seu filho. (A4) 

Sim. Pois naquela época era algo normal de se ver um escravo fugido. E 

Candido pensou apenas no seu filho, pois ele estava já tão acostumado com a 

situação de capturar escravo e essa seria a única solução dele não ter que 

levar seu filho para a roda. (A6) 

É possível perceber que os alunos demostraram, além da capacidade 

interpretativa em conceberem os sujeitos a partir das motivações do seu tempo, 

elementos de compreensão, a partir do uso de expressões como ―baseado na época‖, 

―naquela época era normal‖, ou mesmo a leitura da escrava como um produto, uma 

esperança de mudar de vida, o que se torna compreensivo e interpretativo a partir do 

contexto do qual nos reportamos, as atitudes de Cândido, ou a captura da negra 

Arminda. 
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Em síntese, é possível afirmar que os sujeitos da pesquisa demostraram 

movimentos empáticos em sua maioria de disposição que possibilitaram um olhar para 

os personagens do passado, a partir do texto literário, de modo a pensa-los como 

sujeitos de suas épocas que experienciaram o tempo em que viveram tal qual nós 

fazemos hoje. A empatia-disposição é a ―centelha de esperança‖ que orienta para o 

desenvolvimento de um olhar para o passado de forma cada vez mais refinada, daí por 

que ―avançar na discussão sobre a ―disposição‖ em relação ao passado se faz necessário 

na medida em que ela também é um componente do processo de empatia.‖ (ROSÁRIO, 

2009 p. 21). Cabe destacar ainda que assim como o caminhar do homem na História o 

seu ensino-aprendizagem se torna possível através das continuidades, rupturas, 

descobertas, processos que tenham em seu horizonte a intenção da capacitação desses 

sujeitos para realização de concepções verossímeis para com os agentes que viveram no 

ontem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desta caminhada, concluímos que o diálogo entre a Literatura e a 

História, considerando a sua relação com a aprendizagem histórica, pode se desdobrar 

em momentos ricos nos processos de construção de conhecimento, não apenas no 

território do prazer, mas principalmente no confrontar entre as formas de representar as 

ações dos sujeitos no tempo. E mais: através da construção da empatia histórica o 

ensino de história cumpre seu papel no ―trazer de volta‖ os sujeitos do passado, um 

trazer pautado no respeito às singularidades de tempos e sujeitos pretéritos. No nosso 

entender, este tipo de operação cognitiva capacita os educandos para a aprendizagem 

histórica, possibilitando a mobilização e orientação no tempo e o debruçar para questões 

que os inquietam no presente vivido. Nesse sentido, as formas de experenciar o tempo 

passam a ser significadas a partir do desenvolvimento de competências, da articulação 

entre experiência, interpretação e orientação, que, segundo Alves, constituem as três 

dimensões basilares da aprendizagem histórica: 

A História permite uma visão mais humanista do tempo (através da empatia) 

e do nosso tempo (através da capacidade de pensar historicamente) 

garantindo assim uma interpretação consciente e comprometida com a 

contemporaneidade (vertente temporal) e com o espaço/contexto onde nos 

inserimos (vertente espacial). (ALVES, 2006, p 16) 

 

Pode-se dizer, portanto, que o ensino de história cumpre sua função a partir da 

mobilização da consciência histórica, fazendo crer que esse exercício consiste na 

produção de significados que orientem os sujeitos no presente, na perspectiva da 

constituição de identidades razoáveis, aquelas que não atentam contra o direito à vida e 

à liberdade do existir:  

Assim assimilada e entendida, uma História atenta ao outro, próximo ou 

distante, e que se esforça por o entender, permitirá depois mudanças de 

escalas espaciais e temporais garantindo uma visão mais humanista do 

mundo. Povoado por gente como nós que noutros espaços e noutros tempos 

viveram, decidiram, deixaram marcas que nós temos de nos esforçar por 

compreender, tornando-se essa compreensão mais fácil quando abordamos 

esse passado com um pensamento histórico, consciente e geneticamente 

capaz de ser diferente, único, mas ao mesmo tempo mais universal, porque 

mais humano. (ALVES, 2006, p 15) 

 

Desse modo, a utilidade da história no hoje é inquestionável, haja vista que a 

história pode se revelar enquanto promotora de sujeitos sociais coerentes e conscientes 

de suas responsabilidades em conviver com o diferente, nesse e noutros tempos e 

espaços. A construção de cidadãos altruístas e (in)formados historicamente,  que não 
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apenas decoram datas e nomes de agentes pretéritos,  mas buscam conhecê-los e 

problematizá-los de forma honesta, resguardando as especificidades de seu tempo é 

crucial para humanizá-los, daí porque a literatura pode se caracterizar enquanto 

promotora desta humanização e na formação de sujeitos qualificados em ler o presente a 

partir de indagações lançadas para o passado.  

Neste trabalho, ainda que com os limites, as inseguranças e dúvidas de uma 

iniciante no trabalho da docência, procurei demonstrar, à luz de reflexões sobre a minha 

experiência no palco do ensinar-aprender história, as potencialidades da literatura no 

processo de aprendizagem e formação da consciência histórica junto aos escolares. 

Talvez por conta de alguns preconceitos, certamente em razão de imposições da cultura 

escolar, que configura uma tradição nos modos de praticar a História nas escolas, os 

textos literários ainda são muito pouco utilizados no ensinar-aprender história, a 

despeito da sua riqueza em relação ao exercício do pensar historicamente e para a  

formação de cidadãos mais capacitados para a reflexão sobre as sociedades em que 

vivem, sem esquecer da história enquanto processo de permanências, rupturas e 

transformações que condicionam viver no hoje e possibilitam projetar mundos futuros, 

quisera acenando para espaços de utopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. 

Ensaios de teoria da História. 2007. Bauru, Edusc. 

__________. Fazer defeitos na memória: para que servem o ensino e a escrita da 

história. In: GONÇALVES, Marcia De Almeida, ROCHA, Helenice Aparecida Bastos, 

REZNIK, Luís, MONTEIRO, Ana Maria. Qual o valor da história hoje? Rio de 

Janeiro: FGV, 2012.  

ANDRADE, B., Júnior, G., Araújo, A., & Pereira, J. (2011). Empatia histórica em 

sala de aula: Relato e análise de uma prática complementar de se ensinar/aprender 

a história. História & Ensino, 2(17), 257-282. 

Assis, Machado de. "Pai contra mãe." Os cem melhores contos brasileiros do 

(2000). 

ALVES, Ronaldo Cardoso. A transferência da família real portuguesa para o 

Brasil: explicação histórica em estudantes brasileiros e portugueses. Antíteses, v. 5, 

n. 10, p. 691-716, 2013. 

BARCA, Isabel. Aula Oficina: Projeto à Avaliação. In. Pra uma educação de 

qualidade: Atas da Quarta Jornada de Educação  (CIED)/ Instituto de Educação e 

Psicologia, Universidade do Minho, 2004, p. 131-144. 

BITTENCOURT, Circe Fernandes. Abordagens históricas sobre a história escolar. 

In: Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 36, n.1, p. 83-104, jan./abr., 2011. 

CAIMI, Flávia Eloisa. Por que os alunos (não) aprendem História? Reflexões sobre 

ensino aprendizagem e formação de professores. Niterói, volume 11, 2006. 

CANDIDO, Antonio; BAPTISTA, Abel Barros. O direito à literatura e outros 

ensaios. Angelus Novus Editora, 2004. 

CARDOSO, Oldimar Pontes. A Didática da História e o Slogan da Formação de 

Cidadãos. Tese de Doutorado. São Paulo: FEUSP, 2007.  

________________. Para uma definição de didática da História. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, v. 28, nº 55, p. 153-170 – 2008.  



68 
 

_________________. A empatia histórica nas aulas de professores brasileiros e 

franceses. Fóruns Contemporâneos de Ensino de História no Brasil on-line, 2013. 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários Escritos. Rio de Janeiro: Ouro 

Sobre azul / São Paulo: Duas Cidades, 2004, p. 169-191. 

CERRI, Luís Fernando. Conceitos de consciência histórica e os desafios da didática 

da História. Disponível em: 

 http://revistas2.uepg.br/index.php/rhr/article/viewFile/2133/1614. Acesso em: 18 dez 

de 2013. 

__________. Didática da História: uma leitura teórica sobre a História na prática. 

Revista de História Regional 15(2): 264-278, Inverno, 2010. 

__________. Ensino de História e concepções historiográficas. 2009. Disponível em: 

e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/download/.../1865 . Acesso em: 19 

nov de 2013. 

CHARTIER, Roger. Introdução. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. 

In: _____. A História Cultural entre práticas e representações. Col. Memória e 

sociedade. Trad. Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 13-

28 

CORREIA, Janaina dos Santos. O uso da fonte literária no ensino de história: 

diálogo com o romance “Úrsula” (final do século XIX). História & Ensino, Londrina, 

v. 18, n. 2, jul./dez. 2012. Disponível em:  

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino/article/viewFile/12451/11906.>. 

Acesso em: 31 jul. 2017. 

DAYREL, Juarez (org.). Múltiplas obras sobre educação e cultura. Belo Horizonte; 

Ed. UFMG, 1996. 

FERREIRA, Clarisse. O papel da empatia histórica na compreensão do outro. In: 

BARCA, Isabel; SCHMIDT, Maria Auxiliadora. Educação histórica: investigação em 

Portugal e no Brasil. Braga: Centro de Investigação em Educação, 2009. p. 115-130. 

FONSECA, Selva Guimarães. Ensino de História: Diversificação de Abordagens. 

São Paulo: Revista Brasil de História. 1990 



69 
 

FONTINELES, Claudia Cristina da Silva. "As “centelhas da esperança”: o papel da 

literatura e da música no despertar da consciência histórica." Revista História 

Hoje 5.9 (2016): 131-158. 

GRILLO MAF. A literatura de cordel e o ensino de história. In: Actas do VII 

Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, Porto: 2008. p. 10-16. 

HUGO, V. Os miseráveis. São Paulo: Cosac Naify, 2012 

JUNIOR, Antonio Germano Magalhães. A utilização da literatura no ensino de 

história: estabelecendo a trama como fronteira. 

LACERDA, Franciane Gama, and Geraldo Magella de Menezes Neto. "Ensino e 

Pesquisa em História: a literatura de cordel na sala de aula." Outros Tempos–Pesquisa 

em Foco-História 7.10 (2010). 

LEE, P. Em direção a um conceito de literacia histórica. Educar em Revista, 

Curitiba, n. especial, 2006, p. 131-150. 

LIMA, Stéphanie Monick Zumba. A Literatura, fonte primária para o Ensino de 

História da África. Disponível em: 

http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-

%20St%C3%A9phanie%20Monick%20Zumba%20de%20Lima%20TC.PDF.> acesso 

em 31 jul.2017. 

LINS, Paulo. 1997. Cidade de Deus. São Paulo: Companhia das Letras. 

MALTA. Laécio Silva. Sobre o que é a História. O que dizem estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental II – reflexões a partir da Didática da História, Monografia 

(Universidade Estadual de Feira de Santana, 2016). 

MESQUITA, Giselly Soares de. O Cordel, o Negro e a Escola: A Cultura Popular 

vai para a sala e discute história. Disponível 

em:<http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-

%20Giselly%20Soares%20de%20Mesquita%20TC.PDF.>. Acesso em: 31 jul. 2017. 

 MILLIAN, Vanessa Kiara Rodrigues. Literatura e Ensino de História: A construção 

do conhecimento histórico em sala d e aula a partir das crônicas de Lima Barreto. 

Disponível em:  

http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-%20St%C3%A9phanie%20Monick%20Zumba%20de%20Lima%20TC.PDF
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-%20St%C3%A9phanie%20Monick%20Zumba%20de%20Lima%20TC.PDF
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-%20Giselly%20Soares%20de%20Mesquita%20TC.PDF
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2004%20-%20Giselly%20Soares%20de%20Mesquita%20TC.PDF
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Vanessa+Kiara+Rodrigues+Milian


70 
 

 <http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202512>.>. Acesso em: 

31 jul. 2017. 

MORAIS, Dislane Zerbinatti. A Tagarelice de Macedo e o ensino de história do 

Brasil. Fóruns Contemporâneos de Ensino de História no Brasil on-line(2013). 

________________. O ensino de História e a Literatura: aprendizagens e desafios 

mútuos. In: IX Encontro Nacional dos Pesquisadores de Ensino de História, 2011, 

Florianópolis. Anais Eletrônicos do IX Encontro Nacional dos Pesquisadores de Ensino 

de História. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. v. 1. p. 1-19. 

OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. Miudezas do tempo: SOBRE 

HISTÓRIA E OUTRAS FICÇÕES, 1ª Edição. Feira de Santana: UEFS-editora 

OLIVEIRA, Marta Juçara da Silva. LINGUAGEM DA HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS DE HORÁCIO DE MAURÍCIO DE SOUSA: O IMAGINÁRIO E 

A COMUNICAÇÃO SOCIAL.(2000). Disponível em:< 

www.ufrgs.br/infotec/teses00-02/resumo_30.html> Acesso em: 31 jul. 2017 

PEREIRA, JULIANO DA SILVA. Algumas reflexões sobre o conceito de empatia e 

o jogo de RPG no Ensino de História. XXVII Simpósio Nacional de História: 

Conhecimento históricos e diálogo social (2013). 

PELIZZARI, Adriana, et al. Teoria da aprendizagem significativa segundo 

Ausubel. revista PEC 2.1 (2002): 37-42. 

ROSÁRIO, Heleno Brodbeck do. Por uma vida sem treta: experiência social de 

jovens alunos de periferia urbana, rap, didática da história e empatia histórica. 

Dissertação (Mestrado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. SANTOS, R. de C. G 

RÜSEN, Jörn. Didática da história: passado, presente e perspectivas a partir do 

caso alemão. Práxis Educativa. Ponta Grossa, PR. v. 1, n. 2, p. 07 – 16, jul.-dez. 2006. 

_____________. Cartografias Temporais: metodologias de pesquisa da consciência 

histórica. Educação & Realidade. Porto Alegre: v. 36, n. 1, p. 59-81, jan./abr. 2011.  

PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. 2ª Edição. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2005. 132p 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202512


71 
 

__________________. Razão Histórica: teoria da história: os fundamentos da 

ciência histórica. Brasília: Editora da UnB, 2001. 72  

 

____________. História viva. Teoria da História III: formas e funções do 

conhecimento histórico. Trad. Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 2007, p. 88-94.  

____________. O desenvolvimento da competência narrativa na aprendizagem 

histórica: uma hipótese ontogenética relativa à consciência moral. In: SCHIMDT, 

M.A. (orgs). Jörn Rüsen e o ensino de história. Curitiba: UFPR, 2010. P.51-77.  

____________. Aprendizagem Histórica: Fundamentos e paradigmas. Curitiba: W. A. 

Editores, 2012.  

SADDI, Rafael. A Didática da História como meta-teoria. In: IX ENPEH - Encontro 

Nacional dos Pesquisadores de História, 2011, Florianópolis. América Latina em 

Perspectiva: culturas, memórias e saberes. Caderno de Resumos. Florianópolis: 

UFSC/CED, 2011. v. 9.  

____________. O parafuso da didática da história. In: Acta Scientiarum. Education. 

Maringá, v. 34, n. 2, p. 211-220, July-Dec., 2012.  

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: 

SANTOS, Ademar Firmino dos. SIMOM, Cristiano Biazzo. Literatura no ensino de 

história: 30 anos de pesquisas Fóruns Contemporâneos de Ensino de História no 

Brasil on-line (2014) 

SCHIMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: 

Editora Scipione, 2009. (Pensamento e Ação na Sala de Aula).  

SEVCENKO, Nicolau. O enigma pós-moderno. Oliveira, C.; Sevcenko, N.; Santos, 

JF; Peixoto, N. B., & Olalquiaga, MC Pós modernidade, p. 43-55, 1995. 

SILVA, Taíse Batista Gonçalves. O Livro didático como mediador no ensinar 

aprender história: Usos e potencialidades. Monografia (Universidade Estadual de 

Feira de Santana, 2015) 

  

SOARES, Valter Guimarães. História e literatura: é possível sambar? Disponível 

em: <http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_II/valter_guimaraes_soares.pdf> 

acesso em 31 jul.2017. 



72 
 

ZECHLINSKI, Beatriz Polidori. História e Literatura: questões 

interdisciplinares. Historia em Revista 9.9 (2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Anexos 

Questionário Gêneros Literários (Anexo 1) 

 

Os gêneros literários são conjuntos que reúnem obras que apresentam 

características semelhantes.  Atualmente os textos literários se organizam em três 

gêneros: Narrativo, Lírico e Dramático.   

No gênero narrativo o autor estrutura uma história, quase sempre em prosa, que pode se 

inspirar em eventos reais ou ser apenas de natureza fictícia. Nessa modalidade as cenas 

se desenrolam de forma consecutiva no espaço e no tempo. Ele pode ser classificado 

nos subgêneros romance, conto, crônicas, novelas, entre outros. Esta modalidade se 

distingue, estruturalmente, por apresentar uma trama com início, um clímax e uma 

conclusão. No Romance: As produções literárias que aqui se enquadram trazem 

um enredo integral, com marcas temporais, cenários e personagens determinados com 

precisão. Ele nasceu na Era Medieval e Dom Quixote, de Cervantes, é seu modelo 

principal. Os romances se classificam como: Romance de Aprendizagem; Romance 

Policial; Romance Psicológico e os Romances Históricos 

Fonte: http://www.revistaliteraria.com.br/generos.htm 

 

Depois da leitura do verbete responda com cuidado as questões: 

1. Você sabe tinha conhecimento dessa informação? (     ) Sim    (    ) Não 

 

2. Conhece/gosta de algum Romance Histórico (     ) Sim    (    ) Não 

Qual/Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Você confia neles como sendo uma representação da realidade e uma forma de 

fazer história? (     ) Sim    (    ) Não Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.infoescola.com/generos-literarios/prosa/
http://www.infoescola.com/linguistica/climax-ou-gradacao/
http://www.infoescola.com/redacao/romance/
http://www.infoescola.com/redacao/enredo/
http://www.infoescola.com/livros/dom-quixote/
http://www.infoescola.com/escritores/miguel-de-cervantes/
http://www.infoescola.com/literatura/romance-de-aprendizagem/
http://www.infoescola.com/literatura/romance-policial/
http://www.infoescola.com/literatura/romance-policial/
http://www.infoescola.com/literatura/romance-psicologico/
http://www.revistaliteraria.com.br/generos.htm
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Questionário Maioridade Penal (anexo 2) 

 

O que é uma PEC? 

Uma PEC é um Projeto de Emenda Constitucional que tem por objetivo modificar 

algum artigo presente na Constituição Brasileira. Atualmente no Congresso Nacional 

está em votação a PEC da Maioridade Penal, proposta de nº 171-A, de 1993, do Sr. 

Benedito Domingos e outros, que altera a redação do art. 228 da Constituição Federal 

(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos).  

E se a PEC for aprovada, o que acontece? 

Se aprovada a proposta define que adolescentes com mais de 16 anos que cometeram 

crimes como: homicídio doloso (aquele com intenção de matar), lesão corporal seguida 

de morte ou crimes hediondos, com exceção de tráfico, serão sentenciados e cumprirão 

sua pena nos sistemas carcerários de todo o Brasil. A votação dessa PEC já passou pela 

Câmara dos Deputados e foi aprovada em 2º turno, agora segue para ser analisada pelo 

Senado Federal. 

E como são tratados os adolescentes que cometem esses crimes hoje no Brasil?  

Atualmente no nosso país, o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) prevê 

medidas socioeducativas para menores infratores, essas medidas vão desde uma 

advertência, prestação de serviços comunitários até a internação desses menores 

infratores e tem como objetivo a ressocialização desses indivíduos à sociedade.  

Diante do que foi exposto e também do que você já deve estar sabendo através de 

outros lugares e mídias responda a seguinte enquete: 

1. Eu sou...: 

(     ) Contra 

(     ) A favor 

(     ) Ainda não firmei posição a respeito 

...da redução da maioridade penal no Brasil. 

2. Justifique sua posição 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Questionário Conto “Pai contra Mãe” (anexo 3) 

APÓS A LEITURA DO CONTO DE MACHADO DE ASSIS, POR FAVOR, RESPONDA AS 

QUESTÕES QUE SEGUEM ABAIXO. 

Questão 1: Qual período da História é retratado no conto? É possível a partir dele imaginar/entender 

como era a sociedade brasileira e como viviam as pessoas da época? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Para você o conto ―Pai contra Mãe‖ de Machado de Assis te permite estabelecer alguma 

relação com a sociedade e os sujeitos do presente? Como? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questão 3: Qual aspecto/parte do conto mais te chamou a atenção? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Questão 4: Na sua opinião é possível compreender a atitude do Pai contra a Mãe (negra fugida) 

narrada pelo autor? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 1: Qual período da história é retratado no conto? É possível, a partir dele, 

imaginar/entender como era a sociedade brasileira e como viviam as pessoas da época? 

 

01: No século XIX. Sim, o texto mostra de uma forma clara e detalhada ações e 

costumes praticados na época, tal como a maneira que os escravos eram castigados. 

02: escravidão no Brasil, ou final dela. Sim, da para entender a miséria a qual viviam. 

03: Período da escravidão no Brasil. Sim, no texto fica claro o modo de vida dos 

escravos, as punições, os aparelhos civilizados [civilizatórios], para nada menos que 

reforçar a posição dos negros na sociedade colonial, constantemente em fuga. 

04: o período em que se passa o conto é a época da escravidão. Sim, não sei se para 

mim foi mais fácil imaginar pelo fato de estar acompanhando uma novela que relata 

alguns dos acontecimentos do conto, mas para quem já estudou aprofundadamente 

sobre a escravidão fica mais fácil entender ou imaginá-lo 

05: o período foi retratado na escravidão. A sociedade na época é contida por lei que 

dava a ordem  e com ele os burgueses. 

06: período colonial. Sim, escravos eram tratados como animais, torturados e submissos 

aos seus donos. 

07: É retratado o período da escravidão, as pessoas negras da época eram escravizadas 

pelos seus senhores fazendeiros. 

08: período de escravidão, composto por uma hierarquia social. Nela haviam os 

senhores de engenho, a camada intermediária, composta de pessoas livres, como 

religiosos, militares, comerciantes, funcionários públicos e etc. E também haviam os 

africanos escravizados que formavam a base da estrutura social, propriedade dos 

senhores e faziam praticamente todo o trabalho da colônia.  

09: Na época da escravidão. Sim, uma vida de sofrimento e passando por crueldades dia 

após dia. 

10: Retrata no texto o período da escravidão. Sim, é possível imaginar que era muito 

difícil para os escravos naquele tempo por estarem sempre presos, sem liberdade 

alguma e serem tratados muito mal a todo momento. 

 

QUESTÃO 2: Para você o conto “Pai contra Mãe”, de Machado de Assis, te 

permite estabelecer alguma relação com a sociedade e os sujeitos do presente? 

Como? 

 01: sim. Porque o trabalho de Candinho, mesmo sendo legalizado na época, é algo 

errado mas que ele precisava fazer para manter a sua família. Situação que reflete a 

sociedade criminalizada e a condição de vida nos bairros precários da atualidade. 



77 
 

02: a questão da mulher negra e pobre que ainda carrega essa luta para ser quem é, com 

seus direitos e deveres e igualdade. E até os dias atuais sendo culpada pela sociedade, 

nunca vista como vítima. 

03: sim. Com base no que observei no conto, o comodismo presente no texto por parte 

de Candido persiste até hoje. Podemos observar que quando Clara fica grávida, passa a 

trabalhar em dobro. E Candinho que trabalho estava, sem trabalho continuou.  

04: sim, apesar dos tempos terem mudado e a tecnologia super avançada, ainda existe 

muita pobreza no Brasil, muitas situações precárias, pois, a falta de emprego é visível 

para nós brasileiros, ainda mais agora em que estamos vivendo em uma crise 

econômica. 

05: sim. O convívio no dia a dia que vivemos, pois tipo, somos ―escravos‖ vivemos 

sobre uma autoridade e temos que garantir o pão de cada dia. 

06: sim. Muitas pessoas insistem fazer algo que não tem base e estrutura alguma. Ao 

invés de correr atrás do seu próprio mérito ficam sentados esperando Deus fazer isso por 

eles. E também a questão do egoísmo, de olhar para si e esquecer do outro. 

07: sim. A dificuldade financeira e a necessidade de criar um filho ainda é algo muito 

comum nos dias de hoje. 

08: sim, a sociedade também é composta por uma hierarquia e o acontecimento do casal 

as vésperas de ter um filho não sabem como sustentá-lo no futuro, relacionamentos 

precoces e sem planejamento. 

09: sim. Porque ainda hoje existe exploração e trabalho escravo não do jeito que era 

antes mas trabalhando muito e ganhando quase nada, morrendo sem reconhecimento, 

sem valor nenhum e também sendo subauterno de toda a sociedade.  

10: Sim, da para se relacionar muito com hoje em dia devido a escravidão que agora é 

de diversas maneiras, para a violência contra a mulher e até mesmo pelas politicas que 

tratam as pessoas como escravos. 

    

QUESTÃO 3: Qual aspecto/parte do conto mais te chamou a atenção? Por quê 

01: o desenvolver da história, quando as dificuldades para p casal ficar com o bebê 

aparecem. Por que, apesar de ambientado séculos atrás, a situação da crônica tende a se 

repetir nos dias de hoje, mas com pouquíssimas alterações. 

02: a forma como os escravos eram tratados. De uma forma horrível porem, ainda existe 

tratamentos piores que aquele. 

03: a ultima frase do conto: ―-Nem todas as crianças vingam‖ me fez refletir acerca da 

diferença entre o pai e a mãe. Arminda, escrava foragida. Candido, desempregado por 

motivo de ―... não aguentar emprego nem oficio...‖. Mesmo que passando por 

dificuldades que ameaçavam de imediato levar seu filho, isso poderia ser evitado se 

desde o inicio ele tivesse permanecido em um trabalho. Na minha concepção, a frase 

remete a uma escolha de quem deve ou não vingar na nossa sociedade. E o filho (ou 
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filha) de uma escrava não tem espaço na sociedade escravista e ―deveria‖ dar lugar ao 

mais favorecido, no caso o filho de Cândido.  

 04: a parte que mais me chamou a atenção no conto foi o momento do casamento, em 

que Clara convida as ―suas amigas‖ e elas ficam colocando medo na pobre garota que 

mesmo ouvindo tudo aquilo, não desistiu do amor que sentia pelo pobre rapaz. 

05: o que mim chamou atenção foi ele ter trabalhado em tantos empregos e que chamou 

mais atenção foi o trabalho de capturar escravos. 

06: a parte do aborto da Arminda. Pois assim como ele quis ter o filho dele, ela também 

queria. Ele estava vendo toda a dor e o sofrimento dela e simplesmente ignorava, apenas 

pensava no dinheiro.  

07: o fato deles colocarem uma máscara para fazerem os escravos perderem o vício da 

embriaguez. Me chamou a atenção pois é uma forma muito cruel de fazer os escravos 

perderem o vício. 

08: a coragem do casal em não abrir mão do filho, acreditarem até o fim que iam achar 

um meio de cuidar da criança. 

09: as primeiras partes apesar de eu já ter visto tudo aquilo antes em alguns anos 

passados, mas ainda me choca ver que a cor definia o que deveríamos se na sociedade. 

―quem perdia um escravo por fuga devia algum dinheiro a quem lho levasse, punha 

anúncios nas folhas publicas com os sinais.‖ 

10: logo no final do conto em que a escrava foi reconhecida. O tamanho da violência 

que conseguem usar para capturar a escrava, em que ela parece apenas um objeto. 

  

QUESTÃO 4: Na sua opinião, é possível compreender a atitude do Pai contra a 

Mãe (negra fugida) narrada pelo autor? Por quê? 

01: sim. Vivemos em uma sociedade em que uma boa qualidade de vida está cada vez 

mais distante da nossa realidade, de modo que, para darmos o mínimo do mínimo aos 

nossos filhos podemos ser levados a tomar atitudes não tão corretas. 

02: sim. Atitude a qual a culpava por algo, e em troca dela não ter sai liberdade mais, 

ele teria moradia novamente.  

03: talvez seja possível compreender, mas não de ser aceita. Pois ao meu ver o final do 

conto remete à troca de uma vida por outra apenas por causa da cor de pele e raízes 

ancestrais.  

04: baseado na época da história, venho a concordar com a atitude do senhor Candido 

Neves, pois naquela escrava ele viu a esperança de continuar presente na vida do seu 

filho. 

05: sim. Porque ele pensou na família dele e o que a tia ia falar se ele deixasse faltar o 

pão na mesa. 
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06: sim. Pois naquela época era algo normal de se ver um escravo fugido. E Candido 

pensou apenas no seu filho, pois ele estava já tão acostumado com a situação de 

capturar escravo e essa seria a única solução dele não ter que levar seu filho para a roda. 

07: sim, pois ele precisava muito do dinheiro da gratificação para poder ajudar sua 

família e cuidar melhor do seu filho. 

08: sim. Pelo fato dele estar necessitando do dinheiro e pelo amor do seu filho que ele 

queria que permanecesse ao seu lado, foi egoísta em não entender também o lado da 

negra fugida, mas achou em modo de sustentar sua família por um tempo e não 

desperdiçou a oportunidade. 

09: na verdade não. Porém ele estava em uma situação delicada pois ele deveria 

escolher  entre salvar seu próprio filho ou salvar o filho da escrava. 

10: sim é possível compreender a atitude da ―negra fugida‖ por que ela não queria 

perder sei filho por esse motivo ela teve que fugir, pois nenhuma mae iria querer perder 

seu filho. 
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(Anexo 4) 

Questões norteadoras do Grupo Focal:  

 

1- Como vocês se relacionam com a Escola e os professores? 

2- Como vocês se relacionam com a leitura? O que vocês mais gostam de ler? 

3- Como vocês definem literatura? Qual a concepção? 

4- E quanto a História? Como vocês a consideram? 

5- Vocês acreditam que a literatura contribui em alguma coisa para a história ou 

vice-versa? 

6- Se sim, quais essas contribuições? 

7- Vocês seriam capazes de narrar um pouco as experiências com a 

literatura/tertúlias/debates  que tem/tiveram? 

8- O que vocês aprenderam dos assuntos curriculares de História e extracurriculares 

(vida prática e cotidiana) depois  que passaram a ter esse contato com a 

literatura? 

 

 


